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 المقدمة:
خمؽاهللالككفكفؽنظاـدقيؽمحكـ،قائـعمىمجمكعةمفالعناصرالمتتابعةالدقيقػة،

الكػكفلػهإيقػاعخػاصكهذامايطمؽعميهإيقاعالككف،كبناءعمىذلؾكافكؿشػيءفػيهػذا
يقاعاتػه، به،يسيركفقهبمركنةفاليخالفه،كمػاينطبػؽعمػىالكػكفب سػربينطبػؽعمػىالشػعركا،
ضػػمفمجمكعػػةمػػفالتشػػكيالتالمنتظمػػةضػػمفإيقػػاعقػػائـعمػػىالحركػػةكالسػػككف،كلكػػفهػػذا

عمىتناسبنطؽالحركؼكتتابعهاكترتيب هاكتكرارهػا،اإليقاعاليقتصرعمىالكزف،الذميقـك
رلفيهػاالقصػيدةالشػعرية،كلكػفاإليقػاعيمػستػكعمىالقافيةالتيتثبتحضكرهامفأكؿكهمة

 مكنكنػػاتالقصػػيدةبكػػؿمػػافيهػػامػػفمقكمػػاتشػػعريةكالمةػػةكالرمػػزكالصػػكرة،فكػػؿذلػػؾمػػالـز
شػعرملمشعرالذمتقكدالمكسيقىزماـأمربمفالقدـحتىنهايةالككف،فاليمكفتصػكرنػص

فدؿهػذا دكفمكسيقى،فالشعراءالكبارشديدكالحرصعمػىحضػكرالمكسػيقىفػيشػعرهـ،كا،
عمىشيءفهكيدؿعمىأهميتهاكعظيـدكرها.

قامػػػتدراسػػػاتكاسػػػعةحػػػكؿاألكزافالخميميػػػة،فدرسػػػتطبيعتهػػػا،ككشػػػفتعػػػفمككناتهػػػا،
كافيػةألفعمػـالعػركضؿغيػرتظػكرغـكؿماتـتقديمهفيهذاالمجاؿ،إالأفهذبالجهػكد

نمػاهنػاؾ فكػافلػهالػدكراألكبػر،كا، كالقافيةلػيسالمرجػعالكحيػدالػذميمػدالشػعربالمكسػيقىكا،
مسػػاحةكاسػػعةضػػمفمصػػطمحاإليقػػاعلمةػػةالتػػييسػػتخدمهاالشػػاعرمضػػمنةبػػالرمكزكالصػػكر

الالتػيتثػػرمالػػنصكتمػدببخيقػػاعخػػاصيعتبػػرالبصػمةالتػػيتميػػزبعػفغيػػرب مػػفالنصػػكص،كا،
الكاحدكتبتعميػهالبحرمفذاتها،إالأفلكانتكؿالقصائدالتيكتبتعمىبحرمعيفنسخان

قصائدالعددلها،كمعذلؾاحتفظتكؿقصيدةبهكيتهاالتيتميزهاعفغيرها،كهذامايؤكػد
فكانايتداخالف.فاإليقاعيفسراإالقكؿ: لقصيدةكاممةكيدرسكؿفاإليقاعاليرادؼالكزف،كا،

،حيثيعمؿكؿجانبعمػىإثػراءاإليقػاع،كالػكزفيػدرسالبحػكركتفعيالتهػاجانبانجكانبهاجانبان
كالتنػػكعفػػياسػػتخداـالتفعػػيالت،كمػػايػػدرسالقػػكافيالتػػيتعمػػؿعمػػىتكليػػدخصػػائصإيقاعيػػة

المتفرد.نصالهبصمتهالخاصةكحضكربلمكمماتكالصكر،لتخرجمجتمعةنمالزمة
،يفمنحػػكاالشػػعرعطػػاءخاصػػانذمحمػػكدمفمػػحهػػكأحػػدالشػػعراءالفمسػػطينييفالػػالشػػاعرك

قادهػػػالمسػػػتكياتالبالغػػػة،فكانػػػتالمكسػػػيقىمتدفقػػػةفػػػيشػػػعرب،فكهػػػباإليقػػػاعقصػػػائدبركنقػػػان
فالمستالحساألبمغفيقمبالمتمقيكأذنه.

فػػيالبحػػثالػػذمالرغبػػة،جػػاءتكػػؿمبمػػغالباحثػػةلمشػػعركمكسػػيقاببمػػغمػػفالميػػؿكألف
"البنيػػةتحمػػؿاسػػـيسػػعىإلػػىرصػػدتجميػػاتالظػػكاهراإليقاعيػػةمػػفخػػالؿهػػذبالدراسػػة،كالتػػي

اإليقاعيةفياألعماؿالشعريةالكاممةلمشاعرمحمكدمفمػح"،كالشػؾأفالبنيػةاإليقاعيػةتشػكؿ



ِ

صػػهامػػفالتػػراثالمةػػكم،مػػفمسػػتكياتالػػنصالشػػعرم،كمػػاأنهػػاتسػػتمدخصائمسػػتكلأساسػػيان
مماأسسلهالخميؿبػفأحمػدالفراهيػدمالرائػداألكؿفػياكتشػاؼبحػكرالشػعركأكزانػه،انطالقان

،كمػػاأفمػفالمكاضػيعالتػػيتسػتحؽالتكقػؼعنػدهاكقػددفػعالختيػارهػذاالمكضػػكعأفاإليقػاع
جمهػػكر،فكانػػتقصػػائدالشػػعراءالفمسػػطينييفبحاجػػةإلػػىمػػفيكشػػؼنفػػائسكتابػػاتهـكيقػػدمهالم

مفالطاقةالمكسيقيةالجديرةبالتكقؼعندهاكدراستها.محمكدمفمحفيضان
تالباحثػػةفػػيهػػذبالدراسػػةلرصػػدظػػكاهراإليقػػاعالخارجيػػةكالداخميػػة،التػػيتتفػػرعكانطمقػػ

منهػػػاجميػػػعظػػػكاهراإليقػػػاعالتػػػيتثػػػرمالػػػنصكتمػػػدببالطاقػػػة،فاإليقػػػاعالخػػػارجييتكػػػكفمػػػف
تاإليقاعيةالمكسيقية)الكزفكالقافيةكالكقفات(،كاإليقاعالداخمييتككفمف)العالقػاتالتشكيال

لتنػػتممعػػاإيقاعػػاداخميػػاكالتراكيػػبالمةكيػػةكالتشػػكيؿالبصػػرمكالتجربػػةالشػػعريةكالحالػػةالنفسػػية(
اخميػػة،يسػػهـفػػيبنػػاءالعمػػؿالفنػػي،كيسػػاعدفػػيالتعػػرؼعمػػىاألسػػراراإليقاعيػػةالخارجيػػةكالد

كفهـآليةعمؿاإليقاعكت ثيرهاعمىالمتمقي.
ككانتاألعماؿالشعريةالكاممةلمشاعرمحمػكدمفمػحمػادةخصػبةلمدراسػة،فالشػاعرمػف

المقاكمػػةكالكفػػاح،كمػػاتحػػدثعػػفبشػػعرفػػيالمكثػػريف،تنػػاكؿالمعاصػػريفأبػػرزشػػعراءفمسػػطيف
ـ،كمػازاؿيحمػـأفيعػكدُْٖٗعاـالنزكحأيجبرتعائمتهعمىمعاناةالشعبالفمسطينيحيث

كػييخػرجأشػعاربلمنػكر،كمػاأنػهالشػاعرإلىكطنهليعانؽتربهكيعطركفيػهبشػذاب،كقػدعػانى
السػػػتخداـأشػػػكاؿاإليقػػػاعالمختمفػػػة،فقػػػدكتػػػبالشػػػعرالعمػػػكدم،كشػػػعرالتفعيمػػػة،جػػػاءنمكذجػػػان

غمػػببحػػكرالشػػعر،كمػػفهنػػاكػػافكشػػعرالنمطػػيف،كمػػاعػػرجعمػػىقصػػائدالنثػػر،ككتػػبعمػػىأ
لهذاأثربارزكاضحفيفهـالبنيةاإليقاعيةبكؿماتضـمفمكضكعات.

كفيمحاكلةالباحثةلرصدالظكاهراإليقاعيػة،تعاممػتمػعقصػائدالمجمػديف،حيػثتعبػر
القصػػائدمجتمعػػةعػػفتجربػػةالشػػاعركعػػفمراحػػؿالتطػػكراإليقػػاعيلمقصػػيدة،كقامػػتالباحثػػة

(قصيدةمنها،فيماضـالمجمدالثانيُّٖ(قصيدة،ضـالمجمداألكؿ)ّْٔسةكاستقراء)بدرا
(قصيدة،كفرزالظكاهراإليقاعية،كفيمجاؿالتطبيؽقامتالباحثةباقتصاصجزءمفِّٓ)

اليتجزأمفالقصيدة.القصيدةكالتطبيؽعميه،باعتباربجزءان
التحميمػػي،فقامػػتبكصػػؼالظػػكاهراإليقاعيػػةثػػـكاعتمػػدتالباحثػػةعمػػىالمػػنهمالكصػػفي

سػػتخراجإيقاعهػػاالػػداخميكالخػػارجي،كتحديػػدأهػػـالمالمػػحالبػػارزةالتػػيتميػػزاتحميمهػػاكتفكيكهػػاك
بهػػػاشػػػعرمحمػػػكدمفمػػػح،كمػػػاكاسػػػتعانتبػػػالمنهماإلحصػػػائيلحصػػػرمتةيػػػراتالبنيػػػةاإليقاعيػػػة

كدكرهافيالبناءالفني.
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حصػػػاءجميػػػعاألعمػػػاؿالشػػػعريةالكاممػػػة،كتصػػػنيفهاقامػػػتالباحثػػػةبمالحظػػػة كتحميػػػؿكا،
،بحسبكثرةمانظـعميػهمحمػكدمفمػح،كاعتمػدتفػيتقطيػعاألبيػاتكاألسػطركتنازليانإيقاعيان

الشػػعريةعمػػىنظػػاـ)الحركػػةكالسػػككف(،لتكػػكفدلػػيالعمػػىالحركػػةاإليقاعيػػةالتػػيتتكػػكفمنهػػا
فصػكؿةفعيمػةالسػالمةكالمةيػرة،كقػدقسػمتالدراسػةإلػىسػتالبحكرالشػعرية،كمػاميػزتبػيفالت

يسػػبقهامقدمػػة،كتتبعهػػاخالصػػةألهػػـالنتػػائم،كمػػفثػػـقائمػػةألهػػـالمصػػادركالمراجػػع،كأخيػػران
فهرسالمحتكيات.

:تقسيـالخطةعمىالنحكالتاليكقداقتضتطبيعةهذاالبحث
 

لدراسػػة،كتحديػػدالمػػنهمكأدكاتػػه،كأقسػػاـجػػاءتالمقدمػػةفيػػهلػػذكردكافػػعكمجػػاؿكأهػػداؼا
الدراسة

 

 )الشاعر ومصادر التجربة الشعرية( -األوؿالفصؿ 
التمهيػػد،تناكلػػتفيػػهالباحثػػةالحػػديثعػػفالتجربػػةالشػػعريةعنػػدالمعاصػػريفكالمحػػدثيف،
كبكاعثالتجربةالشعرية،ثـخصصالحديثعفالتجربةالشعريةلدلمحمػكدمفمػحكبكاعثهػا،

فالهدؼمػفهػذاالتمهيػدإعطػاءفكػرةعمػايقػؼكراءقصػائدمحمػكدمفمػح،ألفالػدافعكراءككا
كتابةالنصلهدكركبيرفيتحديدهكيته.كذلؾكفؽالعناكيفاآلتية:

.أكال:التجربةعندالمحدثيفكالمعاصريف ُالفصؿ
.ثانيان:بكاعثالتجربةالشعرية ِالفصؿ
.فمحثالثا:بكاعثالتجربةالشعريةعندمحمكدم ّالفصؿ

 

 )اإليقاع المفيـو والوظيفة( -الثانيالفصؿ 
اإليقػػاع،كعالقػػةاإليقػػاعبػػالكزف،ثػػـعالقتػػهبالمكسػػيقى تناكلػػتالباحثػػةفيػػهدراسػػةمفهػػـك

كالصكت،كعالقةاإليقاعبالتمقيأيضا،كأخيػراعالقتػهبالداللػة،محاكلػةتقػديـفكػرةعػفاإليقػاع
الشػػاعرمحمػػكدمفمػػح،كجػػاءالفصػػؿكفػػؽالعنػػاكيففػػيالشػػعرالعربػػيبشػػكؿعػػاـ،كعنػػهعنػػد

:ةالتالي
.اإليقاعمفهكـأكالن: ْالفصؿ
.كالكزفاإليقاعثانيان: ٓالفصؿ
.كالصكتبالمكسيقىاإليقاععالقةثالثان: ٔالفصؿ
.كالتمقياإليقاعرابعان: ٕالفصؿ
.كالداللةاإليقاعخامسان: ٖالفصؿ
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 : )تشكيؿ البنية اإليقاعية( -الثالثالفصؿ 
حثػةبالدراسػةتشػػكيؿالبنيػةاإليقاعيػةمػػفخػالؿرصػدبعػػضتناكلػػتالباؿكفػيهػذاالفصػ

الظػػػكاهراإليقاعيػػػةمثػػػؿ:دراسػػػةالتكػػػرارالصػػػكتيكمػػػدلتػػػ ثيربفػػػيالبنيػػػةالدالليػػػة،ثػػػـدالالت
الشكؿالكتابي،كظالؿاالمتداداتالصكتيةكعالقتهابالحالةالنفسيةالمكحيةبالتجربػةالشػعرية،

عمػىكػؿمػاسػبؽبالعديػدمػفالقصػائدالشػعرية،كجػاءالفصػؿةمػكأخيراالتدكيرالعركضػي،ممث
كفؽالعناكيفالتالية:

.الصكتيالتكرارأكالن: ٗالفصؿ
.الكتابيشكؿالثانيان: َُالفصؿ
.الصكتيةاالمتداداتثالثان: ُُالفصؿ
.العركضيالتدكيررابعان: ُِالفصؿ

 

 : )مستويات اإليقاع الداخمي( -الرابعالفصؿ 
يقػػاعالجمػػؿكالعبػػارات،كلػػداخميلمحػػركؼكاأللفػػاظ،فػػيدراسػػةاإليقػػاعاالباحثػػةتناكلػػت ا،

،كجػاءتبمةػةذاتإيقاعػاتكتراكيػبكأبعػاددالليػة،إبػداعيانعدانأدبيػانحيثأخدتقصائدمفمحبي
ةإلػػىاإليقػػاعالػػداخميالػػذمتمقػػيالحػػركؼكالعبػػاراتبظاللػػهعمػػىالقصػػيدة:كذلػػؾكفػػؽةإضػػا

العناكيفالتالية:
.لمحركؼاخميالداإليقاعأكالن: ُّالفصؿ
.لأللفاظالداخمياإليقاعثانيان: ُْالفصؿ
.كالعباراتالجمؿإيقاعيةثالثان: ُٓالفصؿ

 

 )الموسيقى الخارجية(:  -الخامسالفصؿ 
ةدراسػػػةالمكسػػػيقىالخارجيػػػةبشػػػقيهاالػػػكزفكالقافيػػػة،ثػػػـعرجػػػتعمػػػىباحثػػػتناكلػػػتفيػػػهال

نتبعمػـالعػركضكطريقػةالكقفاتاإليقاعيػة،كبػدأتالباحثػةبالحػديثعػفالػكزفعامػة،كاسػتعا
مػػفخاللهػػاعمػػىتالتقطيػػعالكزنيػػة،ثػػـانتقمػػتلمحػػديثعػػفالبحػػكرالصػػافيةكالممزكجػػةكمثمػػ

العمػػكدمكنسػػؽالتفعيمػػة،كدراسػػةالتفعػػيالتالمسػػتخدمةفػػيكػػؿمنهػػا،ثػػـانتقمػػتؽقصػػائدالنسػػ
امعالتمثيػؿ،ثػـلمحديثعفالقافيةكركفأساسيمفأركافالمكسيقىالخارجيةكدرستأنكاعه

تحدثتعفالكقفاتاإليقاعيةالتيلج تلهاالقصائدالحديثة،كذلؾكفؽالتالي:
.الكزفأكالن: ُٔالفصؿ
.القافيةثانيان: ُٕالفصؿ
.اإليقاعيةالكقفاتثالثان: ُٖالفصؿ
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كبذلؾفقدبمغالبحثنهايته،سائمةالمكلىأفأكػكفقػدكفقػتفػيتكجيػهبكصػمةالبحػث،
دالػػذمبيػػذؿفػػيسػػبيؿمػػةلمشػػاعرمحمػػكدمفمػػحتسػػتحؽالجهػػكامكقػػدكانػػتاألعمػػاؿالشػػعريةال

تحقيؽهذااإلنجاز.


 :الدراسات السابقة

:هيجاءتمجمكعةمحدكدةمفالدراساتحكؿالشاعرمحمكدمفمحكقصائدب،ك

المقصػكدمحمػدعبػدشعرمحمكدمفمح:دراسػةفنيػة،رسػالةدكتػكراةلمباحػثمحمػدعبػد -ُ
ر،كقدتحدثالباحثفيهػاعػفلدراسةلجامعةالفيكـفيمصالهادم،حيثقدمتهذبا

محمكدمفمحباعتباربأحدالشعراءالمجيديفالذيفلفينالكاحظهـمػفالبحػثكالدراسػة،
كمػػػاأنػػػهتنػػػاكؿشػػػعرمفمػػػحمػػػفخػػػالؿحديثػػػهعػػػفالمحػػػاكراألساسػػػيةلشػػػعرب،كهػػػي:

تحػػدثفػػيدراسػػتهعػػفأهػػـالكجػػدانيات،كاالجتماعيػػات،كالسياسػػيات،كالمناسػػبات،كمػػا
المالمحالمةكيةكاألسمكبيةلشعرمفمح،كدرسالصكرةككسػائمهالديػه،كمػاتحػدثعػف

نػػاقشبعػػضقضػػاياالمكسػػيقىفػػيقصػػائدالشػػاعر،كقػػدكالتنػػاصالػػكاردفػػيقصػػائدب،
 ـ.ََُِقدمتهذبالدراسةعاـ

ةفنيػةفػيضػكءشػعرفياالتجاباإلسالميفيالشعرالعربيالحديث،دراسةمكضكعي -ِ
محمكدمفمح،ت ليؼالدكتكرة:سميةبنتركميعبػدالعزيزالركمػي،كقػدتحػدثتالكاتبػة
فيهذبالدراسةعفاالتجاباإلسالميفيالشعرالعربيالحديثكعكامؿظهػكربعامػة،

تبعػػتذلػػؾبالحػػديثعػػفاالتجػػاباإلسػػالميفػػيشػػعرمحمػػكدمفمػػحخاصػػةمػػفخػػالؿأك
هراالتجاباإلسالميفيشعرب،كماتحدثتعفالخصػائصالفنيػةمػفحديثهاعفمظا

حيػػػثالمضػػػمكفالػػػذميشػػػمؿالتجربػػػةالشػػػعريةكالمكضػػػكعاتالشػػػعريةكالمعػػػاني،كمػػػف
حيثالشكؿالذميشمؿاأللفاظكاألساليبكالمكسيقىكالقػكافي،كدرسػتسػماتاالتجػاب

 اإلسالميفيكؿماسبؽ.
،لمػػدكتكرخضػػرأبػػكجحجػػكح،كقػػدسػػكاؾأحػػداتنتظػػرالديػػكاففػػيالصػػكرةمنمنمػػات -ّ

يهػدؼ(،َُِٖ)ِعػدد،ِٔمجمػد نشرتهػذبالدراسػةفػيمجمػةالجامعػةاإلسػالمية

https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJHR/issue/view/214
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،التنتظػػرأحػػداسػػكاؾ،لمشػػاعرهػػذاالبحػػثإلػػىاسػػتكنابمنمنمػػاتالصػػكرة،فػػيديػػكاف
الفمسػػػػطينيالمعاصػػػػرمحمػػػػكدمفمػػػػح،كتحميػػػػؿجزئياتهػػػػاالمككنػػػػةلمعػػػػالـالجمػػػػاؿفيهػػػػا،

المنمنمػاتل فػادة،ككصؼبنيتهػابػالمنهمالكصػفيالتحميمػي كقػدتنػاكؿالباحػثمفهػـك
رمفالففالتشكيمي،كمايحممهمفجماؿالرسكماتالتكضيحيةكزخرفاتها،عمػىاعتبػا

تكامػػػؿالفنػػػكفلتكضػػػيحجماليػػػاتالصػػػكرةالشػػػعريةكطاقتهػػػاالتعبيريػػػة،بمػػػايتخممهػػػامػػػف
 تقناتأسمكبيةكجمالية،مععدـإغفاؿجمالياتالبالغةالعربية.

كهػي،غنػيـأحمدكماؿلألستاذالدكتكر،الرؤيةالكاقعيةكالمثاليةفيشعرمحمكدمفمح -ْ
فػػػيالاألدبيػػػةمرابطػػػةعبػػػارةعػػػفدراسػػػةقػػػدمهاالكاتػػػبل حمػػػؿعنػػػكافالػػػذميدراسػػػاليػػػـك

ؿالشػاعربصػدؽيػتمثمحمكدمفمحشاعركقضية،كقدتحػدثالكاتػبفػيدراسػتهعػف:
اسػتطاعأفكأشارأفمفمػحفنيكاقعاألمةالصعب،كفجرهاالمشرؽفيالزمفالجديد،

كصػػكريمػػزجذلػػؾبفنيػػةعاليػػة،راكحػػتبػػيفتكظيػػؼالتػػراثكبػػيفتكليػػدمعػػافجديػػدة،
مستمدةمفالبيئة،كالخياؿالمحمؽفيفضاءاتقريبة،منحتالنصقدرةعمىالتماهي

 .بشكؿكبيرمعالكاقع،كمنحتالمتمقيقدرةأكسععمىالتفاعؿكالمشاركة

كقدركػزتالباحثػةفػيهػذبالدراسػةعمػىدراسػةالبنيػةااليقاعيػةفػيشػعرمحمػكدمفمػحمػف
كتشػػكيؿالبنيػػةااليقاعيػػةفػػيقصػػائدببمػػايشػػمؿمسػػتكياتاإليقػػاعخػػالؿالتجربػػةالشػػعريةعنػػدب

الداخميمفجهةكمستكياتالمكسيقىالخارجيةمفجهةأخرل.

كاهللكليالتكفيؽ
آالءعصاـعبدربه ُٗالفصؿ

 





 





 

 

 

 توطئة: األوؿالفصؿ 

 التجربة الشعرية عند مفمح
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  :توطئةأواًل: 

الشع لمتجربة أفالشعرهكالمنخرجاألهـ كما الباعثاألكؿله، التيتيعتبربدكرها رية
جدالشاعريمربمجمكعةمفالمشاعرحيفهماالمككنافلمتجربةالشعرية،فتالشعكركالكعي

خفي،ثـييذيبتمؾالمشاعركهذباألحاسيسفييعايشأمران كاعو ماعفطريؽشعكرعميؽو
عبربهعفخمجاتنفسه.خمجاتنفسه،ليحتكمبعدهاشعربعمىأعماقه،كي

الذم هك تجاربه، عمى بناء يشاء كيؼ كيطكعها الشعر، ممكة يممؾ الذم كالشاعر
يستطيعتفريغشحناتنفسهالشعكريةمفخالؿتجربتهفيالكتابةالشعرية،كماأنهيحاكؿأف

سافلمايجكؿبخاطرب،مفخالؿهذاالمنفذالنفسيالذميحكيبميجعؿمفنصكصهمعادالن
الشاعركلسافبيئتهكمجتمعه.

ريةتعمؿعمىتككيفتجربةشعريةخاصةبه،تميزبعفغيرب،كلكؿشاعرتجربةشع
كتيعطينصكصهبصمةخاصةتختمؼعفغيربمفالشعراء،كمفهناتكمفصعكبةتعريؼ

ةعممتنستطيعإطالقهعمىكؿالتجارب،لمالهامفخصكصيدقيقانالتجربةالشعريةتعريفان
عمىاختالفهابناءعمىالتجاربالشعريةالمختمفة.

فالتجربةالشعريةهيمعايشةمجمكعةمفاألحاسيسالتيتعمؿإالقكؿكلكفبخمكانؾ
كفشعكرب،ثـتعمؿعمىخمؽجسدشعرمعمىتككيفخبرةنفسيةتندمممعنفسالشاعركتكٌ

فيإطارفنيجديد.
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 عند المحدثيف والمعاصريف:التجربة الشعرية ثانيًا: 

خالؿ مف لةكم، شكؿ في إبداعه يتشكؿ الذم المبدع لألديب إنسانية تجربة األدب
فيقكـبدكربباختزاؿهذبالمالحظاتفيالالشعكر،حتىتتفاعؿهذب،مالحظةاألديبلمكاقع

رإلىشعرالتجربةالشعريةهيتحكيؿالشعكاالنطباعاتمعغيرهامفالتفاعالتكالتجارب،ف
ل النفسية الفعؿ ردة ذاتها بحد تمثؿ التي الشعكرية، التجربة نفسيمثؿ في المؤثرة ألحداث

عمافينفساإلنسافمففكركعاطفةككجداف،انكاضحانجدالتجربةالشعريةتعبيرتالشاعر،ف
...امختمفافنقكؿالتجربةالشعرية،كنقكؿالتجربةالشعكرية،التعبيرافصادقافكلكنهم"كعندما

إلىتجربةشعرية،كلكينعرؼالتجربةالشعرية–بعمؿالشاعر–ثـتنتهيتبدأالتجربةشعكرية
،كلكف(ُ)عمىحقيقتهاالبدأفنعرؼصاحبهاكهكالشاعر...فالشعرالمكطفالثانيلمشعكر"

الشاعرإلىنصشعرميكازيه؟رجمتهمكتمالنهؿيستطيعالشاعراستحضاركامؿالشعكركت
،إالأفهذبكشؼعفتجربتهالشعكريةمفخالؿتجربتهالشعريةتأفيمكفالمبدعهكالذم

المس لةنسبيةتختمؼمفقارئإلىآخر.

كالخبرةإ الًفكركالعمـ مف كبير تحتاجإلىقدر الشعرية التجربة جميعان،ف تعمؿألنها
تبهأالتككفالةمبةلمفكرعمىالمشاعرعمىضبطالتجربةكتكجيهها،كلكفعمىالشاعرأفين

الفعالة، تمتزجالتجربةاألدبية الكاقعكاختالؼالمكاقؼكتبايفالتجارب، "معتجدد الكجدانية،
كيانان الذميجعؿمنها المةكمالمناسب، إلىأخذشكمها دائبان محسكسانكتت لؼ،كتسعىسعيان

إالأ(ِ)"جماليان الشعف، التجربة محدكديته-اندكرريةلمعقؿمع مشركطأالالدكركذلؾ-رغـ
مفعالمهاالكجدانيإلىعالـالتجريد.التجربةالشعريةيخرج

،صكرةصكرة،حتىأنهيمتزجمعإيقاعهاحدحرفانإفالشاعريعيشنصقصيدتهحرفان
ة،تازبالجدٌاالنصهارفيجسدتجربةكاقعيةبطريقةأدبيةعاطفيةراقية،كيخرجبتجربةخاصةتم

إنهخالؽتجربته،كالبدلهأفيعانيفيهامفحيفتخمقهافيقمبهإلىحيفاكتمالها،يعاني"
إزاء مبهـ انفعاؿ األمر أكؿ في ذلؾ إلى يدفعه يقاعاتها، كا، كصكرها لةتها كفي معانيها في

كلدعفطريؽماحقيقةمفحقائؽالنفسأكحقائؽالكجكد،كي خذهذااالنفعاؿفيالتخمؽكالت

                                                           
 .ُُالعزيزقمقيمة،صبدبعبد(التجربةالشعريةعندابفالمقرب)مضمكنهاكبناؤهاالفني(،عُ)
 .ُُٗ(قراءةالشعر،محمكدالربيعي،صِ)



َُ

لها ذلؾفيكمماتمكسيقية إلينا كينقؿ أفكاركعكاطؼ، مفأحاسيسكيثيرمف يحرؾفيه
.(ُ)دالالتمختمفةعبرالتاريخ"

يمقي ال الشاعر ألف كمشقة، جهد إلى يحتاج عبء الشاعر لدل الشعرية التجربة
غيرأفهذاالجهدانصب"يث،الخكاطرخاللهاإلقاءن،إنمايمربمراحؿعديدةمفالتعمؽكالتر

كحكلياته زهير عف حدثكنا كما كتنقيحها العبارات كصقؿ الصياغة عمى الجاهمييف عند
،ليعكس(ِ)المشهكرة"

فصاحةالقكؿ،كسرعةهذاالجهدصكرةكاقعيةحقيقيةعفالعصرالجاهميالذمتميزب
كانتالقصائدعمىمرالعصكرتعكسالبديهة،كالفراس خصيةالشاعرالكاتبفنقرأشة،كما

الكاتب كيمكنؾمفخالؿالنصالشعرمشخصية بمجتمعه، فإنتاجإ"القكؿكبيئتهكعالقته
له" كصكرة منه جزء هك (ّ)المرء كمفهنا رغـت، الشعرية، بالتجربة المقصكد تحديد ستطيع

االختالؼالكاردفيتعريفهاأحيانا،كالةمكضالذميكتنؼهذبالتعريفات.

عفريتشاردزيقكؿ حديثه افي الشعرية النزعات":نهاإلتجربة مف مجمكعة أك نزعة
،تيككفهذبالتجربةمجمكعةمف(ْ)تسعىإلىأفتعكدإلىحالةالهدكءكالسككفبعدالذبذبة"

االنفعاالتالنفسيةالتيتعتبرمجمكعةمفالدكافعالتيتدفعالكاتبإلىتدكينهاكيينتقؿإلى
حالة مفالتزعزعكالذبذبة، بحالة مركرب بعد االستجابة،"مفالهدكء التيتهيئها كهيالدكافع

الناحيةالخارجيةمفاالستجابة،عمىأنهينبةيأفبمثابةالتيتؤدمإلىنكعمفالسمكؾ،فهي
نضعفياالعتبارأفهذاالتهيؤيحؿمحؿالسمكؾالحقيقي،كهذاهكالشكؿاألساسيلمتجربة

عمى،(ٓ)الشعرية" اشتممت غامضة بطريقة الشعرية التجربة مفهكـ ريتشاردز عالم لقد
مصطمحاتنفسية،النستطيعإنكاركجكدها،إالأنهاليسلهاالةمبةعمىالدكافعالتيتقؼ

كراءالتجاربالشعريةجميعا.

تحدث قاؿهاممتكف حينما سابقه حديث مف أكضح حديثان الشعرية التجربة إف":عف
نظريةالشعرفيجكهرهاتعنيبالتجربةالخياليةالت مميةالتيتنش عفطريؽكضعالكالـفي

                                                           
 .ُّْ(فيالنقداألدبي،شكقيضيؼ،صُ)
 .ُْْ،صالمرجعالسابؽ(ِ)
 .ُْٖ(أفكارجامحة،سعداهللأبكالقاسـ،صّ)
 .ُٗ(العمـكالشعر،ريتشاردز،ترجمة:مصطفىبدكم،صْ)
 .ِْ(المرجعالسابؽ،صٓ)



ُُ

التجربة" هذب تعنيبقيـ الكزفخاصكما يبدع(ُ)نسؽمف القارئإنما أك الشاعر فخف لذا ،
فيهذاإليهاكضعهالخاصفيهذبالمحظةأكتمؾ،كالقصيدة،كفقاإلمكانياتهالذاتية،مضافان

الظرؼأكذاؾ،كبذلؾفخفاإلبداعالشعرماليبدأمفأعماؽالشاعرالمنعزؿ،بؿيككفنتيجة
نسانية، كا، إبداعية فيتجربة فيدخؿالشاعرمعها مفالعالقاتالتيتربطاألشياء، لمجمكعة

لينتمنصان يقتمميزانإبداعيانيدخؿإلىعالـعميؽيعمؿعمىتطكيرحكاسهالفنية، ربهذا،
إفالتجربةالشعريةهيالصكرةالكاممة":حينماقاؿغنيميهالؿالحديثمفحديثالدكتكر

الشاعرحيففكرفيأمرمفاألمكرتفكيران التييصدرها أكالككنية ينـعفعميؽالنفسية
حساسه" نية،إنماهكمعرفةعميقةلمعالـكل نسافحسب،فالشعرليسعمميةتركيبية(ِ)شعكربكا،

يستعمؿالشاعرأدكاتهالفنيةالتيتنقؿهذبالتجربةبشكؿأفضؿ،لكفهذباألدكاتاليمكف
كاختالؼ الشعر تطكر عمىذلؾمف كليسأدؿ الميسرة، الكسائؿ مف إالمجمكعة إعتبارها

فلـيكفاختالفان مة،ألفالشاعرعندمايدخؿفيعالـالكتابةينتقؿإلىمرحجكهريانكسائمهكا،
التعبيرعفمجمكعةمفالمتناقضات،فيعمؿعمىالت ليؼبيفجزيآتهاكتركيبهامرةأخرلبعد

تفكيكها.

 التجربةالشعريةهيإفضاءبذاتالنفس،بالحقيقةكما":فقدرألأفستيففسبندرأما
هيفيخكاطرالشاعركتفكيرب،هيفيإخالصيشبهإخالصالصكفيلعقيدته،كيتطمبهذا

كانتباههفيتجربته"تر السابقكف(ّ)كيزقكاب قاله الشاعرهناسبندرفخف،إضافةإلىما شبه
اليسمبهقكابلحظيانانعزاؿالشاعرانعزاالنلكفبالصكفيفيانعزالهحتىيتقفشعائرعقيدته،

عكؿمكمتعايشانكييككفمنتبهان،مفالمجساتانخاصانيتطمبمنهأفيمتمؾنكعبؿكتجاربه
نصان النهاية كيييخرجفي حكله، يدكر هيحياة.ناضجانما الشعرية التجربة إف هنا كمف

شاعر،تتماهىمعالحقائؽالنفسيةكالككنيةكاالجتماعيةكالدينيةكالجماليةالتيتدعـتجربته،
لذاتالشاعركعالمه ناظمان الحقائؽخطان رمففيقكـالشاع،كتعتبرعالقةالشاعربكؿهذب

خالؿالتجربةالشعريةبتركيزاالنتبابتجابعنصرمعيفيعتبربدكربالدافعلمشاعركييسبر
مفكؿمامربهخطكةمستفيدانيتدرجالشاعرفيهذبالعمميةخطكةأغكارالعمميةالشعرية،ثـ

لهارحمة"،يصهركؿمااختزلهفيكجدانهفيبكتقةالنصالشعرمفيعيشةمفتجاربسابق

                                                           
 .ٓٓالشعرالعربيالحديث،سعيدالبيكميالكرقي،ص(لةةُ)
 .َّٗ(النقداألدبيالحديثمصادرباألكلىتطكرفمسفاتهالجماليةكمذاهبه،هالؿمحمدغنيمي،صِ)
 .َُِ(فينقدالشعرالعربيالمعاصردراسةجمالية،رمضافالصباغ،صّ)



ُِ

كؿمايميزها،بحيثإذاانتهىمنهاشعرأنهنهضبعمؿجديدكامؿ،لـتتنازعهفيهأعماؿ
.(ُ)عاقتهدكفتمامهعقباتأكعثرات"أأخرلكال

تمكفالشاعرأكالقارئمفالتخمصمفالعكامؿالشخصية،التي"إفالتجاربالشعرية
بقد بمشاركته الضيقة ذاته حدكد في فرتحبسه العامةأكبر اإلنسانية قاؿ،(ِ)"يصفة كما

الصفات مف مادتها تستمد خاصة تجربة قصيدة كؿ تعتبر كبذلؾ بدكم، مصطفى الدكتكر
جدكؿمايعتمؿصدرالشاعرهكاتالصمةبكؿمايحيطبالشاعر،فتكالتجارباإلنسانية،ذ

فالمشاعركالمعاني"اتي،نتيجةتفاعمهمعالككفب سرب،ثـيفصحعفهذاالتفاعؿكك نهأمرذ
كاأللفاظكاإليقاعاتالمكسيقيةتتكلدفينفسه،كتنبثؽفيهاكحدةتعمهامففاتحةالتجربةإلى

نما،خاتمتهافيتكازفدقيؽكسياؽمحكـ كلكؿبيتمكانهالمرمكؽ،فالفكضىكالتشكيش،كا،
حكاـ"  .(ّ)بناءكمهنظاـكالتئاـ،ككمهضبطكا،

،إنماهكإنسافعادميتعايشمعفضائيانةتحددأفالشاعرليسكائنانفالتجربةالشعري
مستجداتالحياةاليكميةكاالجتماعيةبكؿمافيهامفاختالفاتكتناقضاتكتشابهات،لكنهمع

فكصمتذلؾيتعامؿمعالكاقعكفؽتجربةإنسانيةخاصةمختمفة "هذباألفعاؿاالجتماعيةكا،
الأنهافيالكاقعكسائؿلةاياتأخرل،الرتباطهاأساسابقيمةالمنفعة،إلىأفتككفغايات،إ

،كهذبالةايةهيالتيتمنحالشاعرحصيمةمكفكرة(ْ)بعكسالتجربةالتيهيغايةفيذاتها"
.كصدقانمفالثقافةكالخبرةكالحسالمرهؼكماتمنحالعمؿاألدبيجمالهليصبحأكثرإقناعان

يستمدجمالهمفالمكضكعالذميعالجهفحسب،بؿمفخالؿالقدرةالعمؿالشعرمال
أفتتخذالعالقاتالمةكيةكالرمكز"كعميهيجبالفنيةاإلبداعيةفيالتعبيرعفهذاالمكضكع،

كاإليقاعالخاص المعنىالشعرملمشعر،كأساليبالتصكير إلىالكشؼعف نبدأ،سبيمنا كال
ذات ممفيالدماغنحاكبفكرةمجردة أفالمعنىالشعرمتاألمرجيداأدركتؿالبحثعنها،كا،

أفالشكؿليسسكلالمعنىالشعرم" كما (ٓ)ليسسكلالشكؿ، ، اللذا الشعرية إفالتجربة
 تنهضعمىاألسسالشكميةكحدها.

                                                           
 .ُّٖ،صفيالنقداألدبي،شكقيضيؼ(ُ)
 .ْٔالشعركالمسرح،محمدمصطفىبدكم،ص(دراساتفيِ)
 .ُْٓ(فيالنقداألدبي،شكقيضيؼ،صّ)
 .ُٔ(لةةالشعرالعربيالحديث،سعيدالبيكميالكرقي،صْ)
.َُّ(قراءةالشعر،محمكدالربيعي،صٓ)



ُّ

 :بواعث التجربة الشعريةثالثًا: 

 التيتعتبر الخاصة فيتجاربهـ التيمرحمبمنزلةتفاكتالشعراء كالمخاض، الحمؿ ة
متكررة، غير خاصة جديدة ببصمة جديد مكلكد كضع نةمان"تسبؽ تمد مادةالقصيدة تبدأ

كالتجارب الثقافة مف ي تي الكساء تكسكها، كعظاـ لحـ إلى تحتاج كهذب مضةة، غضركفية
ةنفسهاكفيكماقاؿنزارقباني،كاختمؼالشعراءأيضافيتجربةالكتاب(ُ)كالرحالتكاإللهاـ"

مرحمةالمخاضالتيتسبؽكتابةالقصيدة،كلكفأغمبهـيعيشفيهذبالمرحمةرحمةحبفريدة
 جديدة، فيكؿتجربة عف"تختمؼمحطاتها كحديثه الشعرية إفحديثالشاعرعفتجربته

عمىحدتعبيرصالحعبدتجربتهفيالحب،كؿجميمةبمذاؽ،ككؿقصيدةهيغراـجديد
 .(ِ)"الصبكر

هذااالختالؼالذميعايشهالشعراءعندخمؽقصيدةجديدةقادهـلالختالؼفيالحديث
نسؾبالعاطفة،كاعترافاتبحقائؽالنفس،كأسرارالككف"عفالتجربةالشعرية، يتناكؿ،فك نها

أكلمسات أكهمساتالةربةكالحنيف، الذات، يتناكؿلكاعمالحب،كحرقة الشاعرفيما منها
،فتضـبيفجنباتهاكؿمايمربهالشاعرخالؿمحطاتحياتهالمختمفة،(ّ)كطنيةكالجماؿ"ال

أنهيجدنفسهفي باسـتجاربهكحياتهفتنبضحركفهبنبضقمبه،كما حتىيجدنفسهناطقا
لسانان الكقت خالؿناطقانذات مف الحياة في كخبراته غيرب، تجارب فيجسد مجتمعه، باسـ
ا مف قمـمجمكعة هك المترابطة، المختمفة لعكامؿ القـك بمساف كينطؽ التاريخ كك ف"يسجؿ

صاحبالتجربةلـيؾيفكرفينفسه،أكيكشؼعفذاتفؤادبفحسب،بؿكافيعبرعف
 .(ْ)"بالتجربةذاتنزعةإنسانيةعامةتجربةاآلخريف،كينقمهاب مانةكدقةكمفثـفخفهذ

حدذاتهامجمكعةمفالتجاربالعامةالتيترابطتفيماتجربةالشاعرالخاصةهيفي
بينهاكتفاعمتفيكجدافشاعريقرأالككفبطريقةمختمفةمتجانسةفيالكقتذاته،ثـيجعؿ

ف":كركتشهكييمتزجالشعكربالكجداف،يقكؿمفنفسهمصدرهذبالتجربة التجربةالذاتيةكا،
تحمؿفي مقكماتالمكضكعية،ألفالشاعرهنفسالكقتصدرتعفكجدافخاصإالأنها

،كيحدثكؿذلؾمعالشاعرفيالالشعكر،فاليككفبكعي(ٓ)يجعؿذاتهمصدرالمكضكع"

                                                           
 .َُُ-َُّ(مطارحاتفيففالقكؿمحاكراتمعأدباءالعصر،محييالديفصبحي،صُ)
 .ِٓعرالعربيالمعاصردراسةجمالية،رمضافالصباغ،ص(فينقدالشِ)
 .ٓٔ(النقدالتطبيقيكالمكازنات،محمدالصادؽعفيفي،صّ)
 .ٔٔ(المرجعالسابؽ،صْ)
 .ٕٔ،صالمرجعنفسه(ٓ)



ُْ

نفسه بمتعميها تاـحيفتتكحدنفسهمعتجاربه،إذتعتبرهذبالخصمةمفالخصاؿالتيجي
تمفابذلؾعفغيربمفالناسكاعتادتها،فيتعامؿالشاعرمفخاللهامعكؿمايحيطبه،مخ

فخذاكافاإلنسافالعادمغيرقادرعمىلمممةأطراؼالتجربةالتيخاضها،كتجميعأشالئها"
كيربط،المبعثرة نتائجها، كيستخمصمنها فيسمؾكاحد، خرزاتها الحاذؽينظـ الشاعر فخف

إ تقفز كلكنها أعماقه، في العالقات هذب يضبط بما خفيا ربطا ينفجربينها حيف القمة لى
البركاف،كيتطايرشظىاألحداثالمترسبةفيتمؾاألعماؽفيغيرنظاـكمايظهرلمرائي،
اتصاالته عصارة مف الشاعر ككنها التي الخاصة الفنية الرؤية مف تنطمؽ كانت ف كا،

به،كاحتكاكاته يحيط عما تناقضه خالؿ فت(ُ)"كمف ع، القدرة لديه إنسانان داخمه في مىجد
نهيستطيعأفيرلمااليرابغيربمفترابطإالتعامؿمعكؿاألمكرالمحيطةبخيجابية،حتى

فيقالبجديد خراجها كا، عمىالربطبينها أنهيمتمؾالقدرة كما بيفالمحسكساتكالمجردات،
الذميعيشبمعزؿعف فالشاعر يعيشها، التي كتجاربه نفسه بيف مقابمته بعد كثكبقشيب،

يككفعفجكهرالشاعر،الم بؿإفالشعرينمكفيداخؿالتراثالشعرم،"جتمعهكأبعدما
يرتبط لـ ذا كا، الشعرمكبيفالعالـ، بيفتراثه الذميدكرفينفسالشاعرهكحكار كالحكار

أفتستطيعهناالت كيدعمى،ك(ِ)"لشاعربتراثهالشعرمكمايرتبطبالعالـفالمجاؿلعدبشاعراا
تتميزالشا التجاربالعامةمفخالؿتجربةشخصيةمتناسقةمنسجمة، يقدـ عرلسافقكمه،

أينماسيمعتكأينماكيجدت.كاضحانبكؿمايتميزبهالشعرمفخصائصتترؾأثران
قائمةعمىمجمكعةهذاتإفالتجربةالشعريةهيباعثالنصالشعرم،كلكنهافيالكقت

نفسالشاعر،كتدفعهعمىتكثيؽمجمكعةمفالتجاربمفخالؿالتيتيحييهافيالبكاعثمف
نصشعرممنتميإلىتاريخكمكافكالدته،كمفهذبالعناصرالتيتعمؿعمىبناءالتجربة

درستسالباحثةالشعرية،السيرة،الطبعكاألخالؽ،البيئةكالمجتمع،كغيرهامفالعناصر،لكف
.اضحاألثرفيالشعركفينفسالشاعرهذبالعكامؿالمذككرةلمالهامفك



  :السيرة -1
إفالسيرةهيالباعثاألكؿلمتجاربالشعرية،نستطيعمفخاللهااإللماـبكؿمايختمم
فيالنفسالبشرية،كماأنهات خذبيدناإلىالعكامؿاألخرلالتيقديككفلهاكاسعاألثرفيما

الت إظهار عمى تعمؿ أنها كما الشاعر، فنقؼمفينتم كاضحة، جمية بصكرة الشعرية جربة
 النصكص، كراء تقؼ التي كالمسببات كالدكافع األسباب عمى يتكسؿالف"خاللها السكم نقد

                                                           
 .ٖٗ(فينقدالشعرالعربيالمعاصردراسةجمالية،رمضافالصباغ،صُ)
 .ّٓ(المرجعالسابؽ،صِ)



ُٓ

التجربة إفاضة إلى أدت التي الكجدانية الداخمية البكاعث لفهـ الضركرم بالقدر بالسيرة
البكاعث(ُ)الشعرية" كمفهذب كالسياس:، التيتحيطبالشاعرالظركؼاالجتماعية كالثقافية ية

كتشكؿسيرتهكتترؾبالغاألثرفيمنتجاتهاألدبية.


  :الطبع واألخالؽ -2
الباعثهكالنقطةالفيصميةالتي نفسه،كقديعتبرهذا لكؿشاعرطبيعةجبمتعميها

فيالمكافالكاحد،الظركؼأدبيةشعريةمختمفة،حيثيعيشالشعراءجميعانكصانينصتعط
كالثقافية كاالجتماعية البيئةهانفسالسياسية في ينشؤكف أنهـ كما ظركؼهانفس، كتتقاسمهـ ،

يقدمكفنصكصانهانفسالحياة فيالكقتذاته أنهـ إال ، مختمفة، الذم"أدبية هك الطبع ألف
،كلعؿالسببالذميقؼكراءذلؾهكطبع(ِ)"يؤدمإلىتنازعالشاعرمعالمؤثراتالخارجية

كؿال فتمتزج لألمكر، الخاصة نظرته تتشكؿ هنا كمف أقرانه، طباع عف كاختالفه شاعر
ال مف بشكؿمختمؼعفغيرب فينفسكؿشاعر، مكضعشعراءالظركؼالمتشابهة كهذا ،

"ألفهؤالءالشعراءيختمفكفالسركراءكجكدمجمكعةمختمفةمفالنصكصفيالبيئةالكاحدة،
.(ّ)"قميؿفيهذاالمجاؿ،حسبالبيئةكالنش ةكالثقافةكالمزاجفيمابينهـاختالفاغير

 

  :البيئة -3
منعزالنإفالبيئةهياألـالحاضنةلنفسالشاعر،مهماحاكؿالشاعرأفيككفشخصان

صاحبخصكصية،إالأفطبيعةتككينهتعيدبإلىمجتمعهليستقيمنهمكاضيعه،كماتترؾ
كالكاقعأفالبيئةتمعب"األديبلنفسه،بالنمطاألدبيالذميتخذالبيئةكاسعاألثرفيتحديد

نمطان المرء فياتخاذ رئيسيا مفصكركمشاهد،(ْ)"معينانأدبياندكرا به تمدب ما مفخالؿ ،
جدالقصائدالشعرية،ناطقةكيةمعينةتنسجـمعبيئته،لذلؾتكطبيعةحياةتكجهميكلهإلىزا

يعيشهالشاعرفيعصرمفالعصكر،كمؤرخةكمكثقةكمدكنة فالشعربذلؾليسسكل"لما
مفمؤثراتفي يفرضعميه كبما يحيطبه، التعبيرعفتصارعاإلنسافبما مفكجكب كجه

.(ٓ)"سعيهلتحقيؽذاتهكدأبهكراءالسعادة


                                                           

 .ّٓنقداألدبيكتحميؿالنصكص،إيمياالحاكم،ص(نماذجفيالُ)
 .ُٖ،صالمرجعالسابؽ(ِ)
 .ُِٕ(االتجابالكجدانيفيالشعرالعربيالمعاصر،عبدالقادرالقط،صّ)
 .ُُٖ(أفكارجامحة،سعداهللأبكالقاسـ،صْ)
 .ّٖ(المرجعالسابؽ،صٓ)



ُٔ

 :المجتمع -4
التجاربتستقبؿنفسالشاعركؿمايعايشهمفتجاربفيحياتهاليكمية،ثـتنسجـهذب

حتىتصبحجزءان ذاته مكانانمع ت خذ يستطيعمنها لف التجربة هذب كلكف نفسه، فيحدكد
المجتمع إلىحدكد نضكجها نفسهبعد خرجتمفحدكد إالإذا الذمالشاعرإدراؾكجكدها

..لمتعبيرعفكاقع.ينفذبحدسهكتجربتهإلىأعماؽقضاياالعصر"جدالشاعراستقبمهامنه،فت
،فالشاعربدكربيستقبؿمفالمجتمع،كيعيشكؿما(ُ)"حياةاليكميةكمافكؽالكاقعكمادكنهال

فكؿعناصرأ"جداصةعمىتجاربهمفخالؿنصكصه،لتيستقبمه،ثـيبدأبكضعبصمتهالخ
كتمتهب التجربة، فتت لؽ ركحه، مف الشاعر عميها يسكب ثـ القصيدة، لدل تتجمع الشعر

كيث كيتككفمفذلؾالعاطفة، كيهتزاألسمكب، كيكحيالمفظ، كتتحرؾالمكسيقى، الخياؿ، كر
عناصرالشعرالخالص،الشعرالذمهكففرفيع،الشعرالذمتنفخفيهركحالشاعركؿقكل

.(ِ)الجماؿكالمتعةكاإلثارةكالت ثير"

هك الناجح الذمالشاعر بذاتهاالشاعر شكمها تككف التجربة اف،يدع عفيكلد لتعبير
.طبيعةالتجربةليضمفلشعربالكحدة

بعدالحديثعفالبكاعثاألساسيةلمتجربةالشعريةبشكؿعاـيمكفالحديثعفتمؾ
هذا كلعؿمفأهـ مفمح، لمشاعرمحمكد البكاعثمفخالؿدراسةمجمكعةاألعماؿالكاممة

البكاعث:

 .معايشةآالـالمجتمعكمعاناته -ُ
 .الحنيفإلىالكطف -ِ
 .النزعةاإلنسانيةمفخالؿالتعبيرعفتجارباآلخريف -ّ
 .النزعةالدينيةمفخالؿالحديثعفاإلسالـكفضمهكتعاليمه -ْ
.معايشةالتجربةالعاطفية -ٓ

عندمفمح،فالشاعرعاشماعاناب-السابقةالذكر–كقدتكفرتبكاعثالتجربةالشعرية
فتمفعضدالفمسطيني،بؿجعمتهأكثرالشعبالفمسطيني،مفنكباتكحركبككيالت،لـت

هينزعةاجتماعية"الكطنيةلجذكرب،فالتجربةعفكطنهكأكثرقربانب رضهكأكثردفاعانتمسكان

                                                           
 .ّٕييالديفصبحي،ص(مطارحاتفيففالقكؿمحاكراتمعأدباءالعصر،محُ)
 .ُُٕ-َُٕ(النقداألدبيالحديثكمذاهبه،محمدعبدالمنعـخفاجي،صِ)



ُٕ

،كقد(ُ)"تربطالفردبالجماعة،كتجعمهيحبهاكيفتخربها،كيعمؿمفأجمها،كيضحيفيسبيمها
"كفمسطيفصه،كمفذلؾقكلهفيقصيدةكثؽالشاعرذلؾفيمجمكعةليستبالقميمةمفنصك

،التيجاءتعمىبحرالخفيؼ.زعتهركرصاص"

كفيالسماففياألرضإنهاغضبةالشعكب أصداءهديري

كلدلالسبؽيعرؼالنجباءإيهشعبيكأنتأصمبشعبو
منارصاصةهكقضاء.. إٍفعدمناالرصاصفالحجرالةاضبي

السمراءعمىالدهرتربتيفتالجكشعبناالعظيـلـيمٍت

نحػػفمػػفأتقػػفالشػػهادةنبضػػان


(ِ)فػػخذااألفػػؽيبرقهػػاكالشػػتاء


عمىخكضمعركةت كتصميمه شعبه إصرار عمى األبياتيؤكد هذب في الشاعر جد
مفلناجزءانالتحريرحتىالنهايةرغـاآلالـالتييمربهاالشعبالفمسطيني،ثـيكمؿكاصفان

:هانفسفيقكؿفيالقصيدةتمؾاآلالـ

كالمهػػػػػػػػػػػػػػػدكاألحيػػػػػػػػػػػػػػػاءاألقصىكيؼنمقيالسالحكالمسجد جػػػػػػػػػػػػػػػراحه


ككبػػػػػػػاء الكغػػػػػػػدعمػػػػػػػىصػػػػػػػدرنارحػػػػػػػىن كيػػػػػػػؼنمقػػػػػػػيالسػػػػػػػالحكالمجػػػػػػػـر


ذاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػزتالعقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبان كا،


سػػػػػػػقطالزيػػػػػػػؼكابتػػػػػػػدااإلسػػػػػػػراء


(ّ)هػػػػػػػذبسػػػػػػػاعةالقصػػػػػػػاصكهػػػػػػػذامكسػػػػػػػـالثػػػػػػػ رفػػػػػػػانطقييػػػػػػػاسػػػػػػػماء


،كمفيصنعمفآالمهفجرانانيظهربشعبكاالستسالـعفشعبه،إفالشاعرينفيصفة
،هكشعبلفيمقيسالحهماداـالمسجداألقصىيشككجراحه.كجعهنصران

يمتزجالشاعرأيضاب رضهحتىيجدنفسهقطعةمفهذباألرضاليمكفاقتطاعهاكال
التيتحيابهافمسطيف،هاتذاإبعادها،فقمبهينبضبنبضاألرضكركحهفيجسدبهيالركح

:يقكؿعمىبحرالخفيؼ،،"حفنةالقش"كيؤكدعمىذلؾفيقصيدته

يافمسطيفبعضجرحؾجرحي
أنػػػػػػػػػتزكادةالطريػػػػػػػػػؽفنبضػػػػػػػػػي
رعشػػػةهفػػػيدمػػػيكدكحػػػةيعشػػػؽو

كأريػػػػػمالميمػػػػػكفكهػػػػػمدمػػػػػائي
بعضنػبضالكمػاةمػفآبػائي
كسػػػػػػػماءهتتيػػػػػػػهفػػػػػػػكؽسػػػػػػػمائي

                                                           
 .ٖٔ(النقدالتطبيقيكالمكازنات،محمدالصادؽعفيفي،صُ)
 .َُِ،صُ(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،جِ)
.َُّ،صالمرجعالسابؽ(ّ)
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فيػػػػػػؾأمضػػػػػػيتأكليػػػػػػاتحيػػػػػػاتي
ػػػػػػػػػػػػتاريفعمػػػػػػػػػىسػػػػػػػػػػاحؿالبحيػػػػػػػػػرة



الحنػػػػيففػػػػياألشػػػػياء كسػػػػكبتي
(ُ)سػخيبػالعطركاألفيػاءػخي



كماأفالشاعرلـيكتًؼبالتعبيرعفمعاناةالمجتمعالفمسطيني،بؿتحدثبكؿكضكح
ليسبشاعرمفاليستطيعأفيرل"عفمعاناةالمجتمعالعربي،كالدكؿالعربيةبشكؿكاضح،

إالالمظاهرالخارجيةكاليشةمهمنهاإالالبريؽالزائؿ،كمثمهمفيبصرفيمجتمعهأكعالمه
الحقيقةكلكنهاليفصحعنهابؿكيجمدالزيؼلتحقيؽمةنـ،أكيركبمكجةاإلبهارليخطؼ

نماالشاعرهكالذميدرؾالحقيقة،كيجاهربهافيلةةفنيةآسرة" يقكؿفي(ِ)إليهاألبصار،كا،
مىبحرالكامؿ:ع"لبناف"قصيدة

لبنػػػػػػػػػايفأمقصػػػػػػػػػيدةأيلقػػػػػػػػػيبهػػػػػػػػػا
نمػػػػػػػالػػػػػػػيمقمػػػػػػػةه أنػػػػػػػالػػػػػػػـأزرؾكا،
أنػػػػػتمػػػػػفالعركبػػػػػةقمبهػػػػػا لبنػػػػػافي
كػػػؿالحػػػربفيػػػؾلييطفئػػػكا الحػػػربي
كػػػػػؿالشػػػػػعاراتالتػػػػػيهرفػػػػػكابهػػػػػا
فاضػحه ػٍرمه الشػمسعى ـى هاهـأمػا



فػػػػػيبحػػػػػرؾالمسػػػػػككفبالحيتػػػػػاف
ترنػػػػػػػػػػػػػكإليػػػػػػػػػػػػػؾبرقػػػػػػػػػػػػػةوكحنػػػػػػػػػػػػػاف
كمػػػػػػػفالرسػػػػػػػالةأنػػػػػػػتكػػػػػػػالعنكاف
نػػػػػػػػػػكرالسػػػػػػػػػػمًاءكرايػػػػػػػػػػةالقػػػػػػػػػػرآف

مػػفال ػػرو جى صػػكافسػػقطتعمػػىحى
(ّ)شيءيسػترهـسػكلالخػذالفال


الشاعر يؤكد القصيدة هذب تقسيمه،في كال تجزئته يمكف ال كاحد، العربي الكؿ أف
فحاكؿاالحتالؿأفيظهرعكسذلؾأكأفيسعىلةيركاحدانفالشعبالعربييعيشهمان كا،

:حيثيقكؿ،البسيطبحرعمى"درعا"ذلؾفيقصيدةذلؾ،كيؤكدالشاعر

أصػػػػػػخرةهأنػػػػػػايػػػػػػادرعػػػػػػاكقػػػػػػدنزفػػػػػػتٍ
تنكشػػػػػػػنيطعنػػػػػػػاتالميػػػػػػػؿفالتمسػػػػػػػي
قػػػػدمشػػػػيتبػػػػه ألػػػػيسلػػػػيفيػػػػؾدربه
ألػػػػػػيسلػػػػػػيزكرؽمػػػػػػاكػػػػػػافأسمسػػػػػػهي
قصيدتيالبكرفػيعينيػؾقػدرحمػت



كػػػػؿالجػػػػراحعمػػػػىكقػػػػعالسػػػػكاكيف؟
مػػػػىالجػػػػراحفػػػػخفالممػػػػسيشػػػػفيني حي

كػػػػػا فمثػػػػػؿالشػػػػػهديسػػػػػقينيكمنهػػػػػؿه
كمكجػػػػػةالعصػػػػػرتقصػػػػػينيكتػػػػػدنيني
(ْ)كالحػػػػػػرؼأزهػػػػػػركالرمػػػػػػافكالتػػػػػػيف



                                                           
 .َُٕ،صُ،جاألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)
 .ِِٔ(رؤيةجديدةلشعرناالقديـ،حسففتحالباب،صِ)
 .ُٓٓ،صُ(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،جّ)
.ِِٗ(المرجعالسابؽ،صْ)
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الشاعربعدمجمكعةمفالنصكصإلىنصآخريتحدثفيهعفعكدتهإلىينتقؿثـ
تبدلتبعدهاكؿفيقكؿفيقصيدةأسماها"،كدتهدرعاكعفالمشاهدالتيعايشهابعدرحمةع

:التيرجعإليهابعدغربةطالتدرعاإلىكهيقصيدةأهداهاا،عمىالبسيطأيض"المكازيف

رجعػػػتككػػػادالشػػػكؽيبرينػػػي""درعػػػا
رجعػػػػتفػػػػكؽجنػػػػاحالشػػػػكؽتممػػػػؤني
إذاالنكافػػػػػػػػػػػػػػذيػػػػػػػػػػػػػػادرعػػػػػػػػػػػػػػامةمقػػػػػػػػػػػػػػة
الػػػػػػػػػػػكدمطفػػػػػػػػػػػ ة إذاالنجػػػػػػػػػػػكـنجػػػػػػػػػػػـك



عشػػػػػػركفعامػػػػػػانكلػػػػػػـتخمػػػػػػدبراكينػػػػػػي
عينػػػػاؾسػػػػحران،ككجػػػػهالفجػػػػريةرينػػػػي

لطػػػػػيفكالنػػػػػاستةػػػػػرؽبػػػػػيفالشػػػػػكؾكا
(ُ)فػػػالأرلغيػػػػرمكػػػركبكمحػػػػزكفو 



عمىمفاالبتعاددرعاالتيزارهابعدعشريفعامانعفالشاعرفيقصيدتههذبيتحدث
قدحسبقكله معالمها كجد حيف عاشالصدمة أنه إال يكصؼ، ال بشكؽ إليها عاد كقد ،

كالهـكالكربات.تةيرت،كنجكمهاقدانطف ت،كلـيبؽىفيهاشخصإالكقدعايشالحزف

كحدةالشعبالعربي،تيظهرقصائدبكتمسؾشعبهب رضه،باإلضافةإلىت كيدالشاعر
:عمىبحرالخفيؼ"غربة،يقكؿمفمحفيقصيدة"هحنينهالشديدلمكطفكتعمؽركحهبتراب

تفػػػػػػػػػػػػػرؽهككداعي كػػػػػػػػػػػػػؿيػػػػػػػػػػػػػكـو
ؿهككػػػػػػػػالـهاليسػػػػػػػػتقركأطفػػػػػػػػا
كيمماأبصركاالمالبستيطكل

كغر بػػػػػػػػػػػػػػةهكالتيػػػػػػػػػػػػػػاعكأنػػػػػػػػػػػػػػيفه
كػػػػػػػػػػػػكٍتهـا ألكجػػػػػػػػػػػػاعيذيهػػػػػػػػػػػػكؿه

شبتالناركاكتكتأضالع

لػػػػػػػـتكػػػػػػػدتسػػػػػػػعديالنفكس...كيرقػػػػػػػاالػػػػػػػدمعحتػػػػػػػىيهزهػػػػػػػااإلقػػػػػػػالع
ـيالصةار....يحطا حافالكداع..لرحؿحتىيقكؿلـيكٍديمث
(ِ)مػاجفيهػاقبػؿالرحيػؿالشػػعاعيأطف المكقؼالرهيبعيكنان


النص فيهذا الكداعيتحدثالشاعر مف كيشكك كالترحاؿ، كالسفر الةربة عفمعاناة

لىاالستقرارب رضالكطفشعكران كاضحا،جميانكااللتياع،فيظهرشعكرببالحنيفإلىالكطفكا،
 كبيرة مجمكعة في الشعكر هذا يؤكد أنه فتكما القصائد، قصيدةمف في يقكؿ جدب أغرد":

عمىبحرالكافر:"بالقصيدةكؿيكـ



                                                           
 .ِٗ،صُاألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،ج(ُ)
 .ُٖٕ،صالمرجعالسابؽ(ِ)



َِ

يػػػػػػػؾيػػػػػػػابمػػػػػػػدالضػػػػػػػحاياأحػػػػػػػفإل
أحػػػػػػػػفإلػػػػػػػػىالربػػػػػػػػكعكسػػػػػػػػاكنيها
أحػػػػػػػػفإلػػػػػػػػىالمػػػػػػػػآذفمشػػػػػػػػرعاتو
كنتمػػػػػػػػػكاآلمإثػػػػػػػػػراآلمحتػػػػػػػػػى



كيػػػػػاجرحػػػػػانتفػػػػػردفػػػػػيالجػػػػػراح
أحػػػػفإلػػػػىالةػػػػدكإلػػػػىالػػػػركاح
تشػػعالسػػػحرفػػيتمػػػؾالبطػػػاح

صػػػراحيشػػػؼالػػػركحعػػػفألػػػؽ


كقػػػػالكاقػػػػدسػػػػػمكتفقمػػػػتنفسػػػػػي
أأسػػػػػػمكمػػػػػػاتجػػػػػػذرفػػػػػػيحيػػػػػػاتي
ـوأغػػػػػػػػػػػردبالقصػػػػػػػػػػػيدةكػػػػػػػػػػػؿيػػػػػػػػػػػك
كأعتنػػػػػػػػػؽاألحبػػػػػػػػػةيػػػػػػػػػالشػػػػػػػػػكقي



أيسػػػػػػمكالقمػػػػػػبسػػػػػػيدةالمػػػػػػالح
فػيسػالحيكماصاغالرصاصػة

لعػػػػػػػػػػػػػػؿاهلليػػػػػػػػػػػػػػ ذفبػػػػػػػػػػػػػػالركاح
(ُ)كأطكمفػيمػرابعهـجنػاحي



الربكعكمفسكنها، فيتحدثعف لكطنه، الشديد النصبحنينه فيهذا يصرحالشاعر
أنهينفينسيانه الذميشفيالنفس،كما لمكطنهكلممكافالذمتجذرفيكعفالمآذفكآذانها

نفسه،كماأنهيدعكاهللأفيجمعهبكطنهكأرضهفيالقريبالعاجؿ.

مفخالؿالحديثعفهذبالتجاربتتجمىالنزعةاإلنسانيةكاضحةفيقصائدالشاعر،
مفخالؿمعايشتهلمعاناةاآلخريفمفأبناءكطنهتارةكمفالمسمميفتارةأخرل،يقكؿالشاعر

عمىبحرالكافر: "ألنؾمسمـ"قصيدةفي

ألنػػػػػػػػػػؾمسػػػػػػػػػػمـسػػػػػػػػػػترلالعػػػػػػػػػػذابا
النػػاسطػػكدا سػػتحمؿمػػفهمػػـك
ألنػػػػػػػػػػؾمسػػػػػػػػػػمـسػػػػػػػػػػتمكتهمػػػػػػػػػػا
كسػػػكؼتنػػػاؿكػػػؿاألرضعػػػدالن
يسػػكؤؾأفتػػرمالطػػاغكتيعمػػك
سػػػػتنزؼفػػػػيدركبػػػػؾألػػػػؼجػػػػرحو
كتنبحػػػػػػػػػؾالكػػػػػػػػػالببػػػػػػػػػالحيػػػػػػػػػاء
ألنػػػػػػػػػؾمسػػػػػػػػػػمـسػػػػػػػػػتزكرسػػػػػػػػػػجنان



كسػػػػكؼتكاجػػػػهالعجػػػػبالعجابػػػػا
مػػػػػػػػفشػػػػػػػػركرهـعبابػػػػػػػػاكتمخػػػػػػػػر

كغمػػػػػػػػػػاكاضػػػػػػػػػػطهاداكاغترابػػػػػػػػػػػا 
سػػرابا–حػػيفتبصػػرب–كتبصػػر

كيحنػػػػػػػيالمسػػػػػػػممكفلػػػػػػػهالرقابػػػػػػػا
كتمضػػػػػػػػػيالسػػػػػػػػػؤاؿكالجكابػػػػػػػػػا
فػػػػػػػػالتمػػػػػػػػكمالزمػػػػػػػػاـكالالركابػػػػػػػػا
(2)كتنهبػػػػػػػؾالسػػػػػػػػياطبػػػػػػػػهنهابػػػػػػػػا



أصقاع جميع في المسمميف معاناة عف قصيدته مف المقطع هذا في الشاعر يتحدث
،إالأنهيحافظعمىشعاعميعمنان،كظممانكاضحانيؼيعيشالمسمـاضطهاداناألرض،كيذكرك

                                                           
 .َُّص،ُجاألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،(ُ)
 .َُ،صِ(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،جِ)



ُِ

كسطظالـالظمـسمـسيبقىنكرانأفالممؤكداناألمؿكنظرةالتفاؤؿالتييختـبهاقصائدبفيقكؿ
:فيآخرقصيدته

سػػػػػػػػػتبقيفػػػػػػػػػيحمػػػػػػػػػكقهـزجاجػػػػػػػػػان
تعػػػػػػػػالمحقػػػػػػػػدهـبالحػػػػػػػػبحتػػػػػػػػى
تقمػػػػػػـمػػػػػػفخبيػػػػػػثالقػػػػػػكؿظفػػػػػػران

الجفػػػػػػاءزرعػػػػػػتحبػػػػػػانإذازرعػػػػػػكا
تعيػػػػػػػػػبعمػػػػػػػػػيهـجبنػػػػػػػػػانكجهػػػػػػػػػػالن
كتةػػػػػػرسفػػػػػػػيهـاإلسػػػػػػالـغرسػػػػػػػان



كتسػػػػػػػطعفػػػػػػػيظالمهػػػػػػػـشػػػػػػػهابا
تػػػػرماألمطػػػػارتنسػػػػكبانسػػػػكابا
كتقطػػػػػػعمػػػػػػفلئػػػػػػيـالفعػػػػػػؿنابػػػػػػػا
فغػػػػػدركابسػػػػػطتلهػػػػػـجنابػػػػػا كا،
كحػػػػػػػػػػػػػػؽالجاهميػػػػػػػػػػػػػػةأفتعابػػػػػػػػػػػػػػا
(ُ)فقػػػػدبمةػػػػػتشػػػػركرهـالنصػػػػػابا



حفنةمف"قصيدتهفيبحرالرجزمفخالؿبكماأفالنزعةاإلنسانيةتجمتلدلالكات
شهرأكؿفيكالضفةالقطاععفإسرائيؿأبعدتهـالذيفََْالػالتيأهداهاإلىالرجاؿ"البشر
ينصالذم/ٕٕٗ/رقـاألمفمجمسبقرارتكترثكلـلبنافنكبجإلىهػُُّْعاـالسابع
،يقكؿالشاعرفيقصيدته:...ربالعباستنكاركال...أمريكا"بتنديد"كالإعادتهـعمى

كفمطمئنان
سائركف"إنناعمىالطريؽ"يارابيف

حتىكلكتمردتشعكباألرضكؿاألرض
....أكتمردالجنكف

األكتاركينقيـحفمةكبرل""يدكزفشاعرنا
(ِ)".........عمىمشارؼ"المطركف

:إلىأفيقكؿ
ي يهااألحرار

الزيتفيقنديمكـنزر
تكـتالكةفيالميؿكالنهاركزي

كالماءعندكـنزر
كماؤكـأصالةالكعيكقمةاإلصرار

كأنتـاآلفعمىمفارؽالطرؽ

                                                           
 .ُُص،ِاألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،ج(ُ)
 .ُِ،صالمرجعالسابؽ(ِ)



ِِ

فمترفعكامصاحؼالةسؽ
كلتثبتكاكماالزيتكففيترابكـ....

لتشهدكانهايةالفرؽ
......ستخرجكفتخرجكفتخرجكف

(ُ)مفعتمةالنفؽ.......
 

إلىكالضفةالقطاععفدكلةاالحتالؿأبعدتهـرجؿإبعادأربعمائةحادثةيؤرخالشاعر
أنهـعائدكفرغـغطرسةالمحتؿ.لبناف،فيتحدثعفمعاناةإخكتهكيقدـلهـكعداننكبج

إفعقيدةالشاعرالكاضحةالمكثقةفيقصائدب،تحددالنزعةالدينيةالتييحممهاالشاعر
ائدمنهاقكلهفيصفيمجمكعةكاسعةمفالقألمربداكاضحانفيخمجاتنفسه،كلعؿهذاا

:التيتكررتمرتيففيالمجمدالثاني،كجاءتعمىبحرالرجز،(ِ)"جزيرةاإلسالـ"قصيدة

الحمدهللالذمأنبتفيفؤادمالقرآف
فينفسي...."كأشرقت"يس

كأشرقتفيركحي"اإلنساف"


المقطعمفالقيتحدث عفامتنانههللعزكجؿأفجعؿالقرآفصيدةالشاعرفيهذا
 ثـ به، كنفسه ف شرقتركحه فؤادب، ينتقؿمكطف القصيدة في عفهاذاتالشاعر إلىحديثه

اليكمية،شعائرالديفاإلسالميالتيتنبثؽمفنفسكؿمسمـحتىتصبحجزءان مفأعماله
فيالنفسمفطم نينةكيتحدث تبعثه كما الفجر ككيؼيجزماهلل،كراحةعففضؿصالة

:سمـكيحميهمفشراألعداء،فيقكؿالم

الحمدهللالذمكفقنيلمفجركاألناـنائمكف
فشرعتنكافذالنفسعمىحدائؽالسككف

كزارنيالنسيـحانيان
كشقشؽالحسكف

كصافحتكؼأخيكفيكنحفخارجكف....
مفمسجدالحيالذمتنبثؽاألنكارمفجبهته

                                                           
.ِْ-ِّ،صِاألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،ج(ُ)
 .ُٓ،صالمرجعالسابؽ(ِ)



ِّ

فصمكابه....كفيأحداؽم
(ُ)....يةردالزيتكف....

 

عمػػى"عيشػػاؽالفجػػر":رفػػيقصػػيدتهالتػػيتحمػػؿعنػػكافلػػدلالشػػاعهانفسػػكتظهػػرالرؤيػػة
،حيثيكجهمفخاللهارسالةإلىمفيحافظكفعمىصالةالفجر،أالتهنكا،كأالبحرالخفيؼ

 ؿ:تضعؼنفكسكـ،فصالةالفجركفيمةب فتدؾحصكفاألعداء،فيقك
 

أيهػػػػػػػاالمػػػػػػػدلجكففػػػػػػػياألسػػػػػػػحار
القػػػػػػػكةيالتػػػػػػػػيتكػػػػػػػنسالميػػػػػػػػػ ـي أنػػػػػػػت
التػػػػيعمػػػػىالػػػػدهرمػػػػا كالسػػػػيكؼي
لمػػػػػػػػاتػػػػػػػػزؿكسػػػػػػػػتبقى مشػػػػػػػػرعاتو
ككػػػػػػػػػػؿقطػػػػػػػػػػرةمسػػػػػػػػػػؾو قػػػػػػػػػػاطراتو
مػػانبػػتتمكػػـالسػػيكؼالمكاضػػي



أيهػػػػػاالسػػػػػائركفصػػػػػٍكبالنهػػػػػار
ػػػػػػػػػؿكأنػػػػػػػػتـمالمػػػػػػػػحاإلعصػػػػػػػػار
زالػػػػتتخػػػػطالفخػػػػارتمػػػػكالفخػػػػار
راركمضػػػػاءيالسػػػػيكؼفػػػػياإلصػػػػ

مىشػػػػػػػػػٍهدهفػػػػػػػػػيمالحػػػػػػػػػـاألحػػػػػػػػػرار
الضػػػػػكارم (ِ)الكالهػػػػذبالميػػػػكثي



بفضؿقراءةالقرآفكالسيرةالنبكيةقائال:فيهاثـيقدـالشاعرلهـنصيحةيذكرهـ

فافتحكهػػػػػػانكافػػػػػػذالفجػػػػػػرإفالػػػػػػر
...

فػػػػػػػػػػاقرأكاذكػػػػػػػػػػركـرخيمػػػػػػػػػػانقكيػػػػػػػػػػان
كت سػػػػػػػػػػػػٍكافػػػػػػػػػػػػخففيػػػػػػػػػػػػهعظػػػػػػػػػػػػات
كاقػػػرأكاالسػػػيرةالتػػػييػػػنفحالكػػػكف

...
"انفػػػػػركاخفافػػػػػانثقػػػػػاال  "كاقرأكهػػػػػا
إفتنصػػػركااهللينصػػػر"كاقرأكهػػػا



باألسػػػػػػػػػػػرار يػػػػػػػػػػػحهىبػػػػػػػػػػػٍتتبػػػػػػػػػػػكحي


فيالضػحىفػيالمسػاءفػياألسػحار
كاقطفػػػػػػػكامنػػػػػػػهيانعػػػػػػػاتالثمػػػػػػػار
شػػػػػػذاها...فيػػػػػػالطيػػػػػػبالقػػػػػػرار  



فػػػػػػانفركافػػػػػػيالجبػػػػػػاؿكاألغػػػػػػكار
(ّ).كشػػدكابهػػاعمػػىالفجػػار"كػػـ



المراياسـ"فيقصيدةباكيكجهالشاعر إلىكؿفتاةتؤمفرسالةجاءتعمىمجزكءالكامؿ"
شرعاهللكأالتخضعأكتنصاعلبهرجةالزمف،فيقكؿمخاطباالفتاة:باهلل ،ينصحهاب فتمـز

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجؾأمثؿيأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتابأنتاألفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿكالنهمنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػةزؿياليخدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنؾمايحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾمفالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابكيػػػػػػػػػػػػ

                                                           
 .ِٓ،صِاألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،ج(ُ)
 .ُٕ،صُ(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،جِ)
.ِٕ(المرجعالسابؽ،صّ)



ِْ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿثـيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثؿيأكمايزخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػففنكفالقػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػنقؿأكماتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريفمف)الطكاكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس(التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتتػػػػػػػ

فتيف...كمايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضـالمحػػػػػػػػػػػػػػػػػفؿيكتهافتالمتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
(ُ)ضاعة(كمهاكسدتكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذماألشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿيبهػػػػػػذم)ال



الشا "ثـيقدـ فيقصيدة يدعكها، عمىبحرالخفيؼ "ابالحجعرنصيحةأخرللمفتاة
:فيهاإلىااللتزاـبحجابهافهكمصدرفخركعزةكعفاؼلها،كفيذلؾيقكؿ

أسػػػػدلييػػػػاابنػػػػةىالكػػػػراـالحجابػػػػا
إففيهالعفاؼكالطهركالحشمة
التيبػػػػاليبمػػػػاتىػػػػٍريفمػػػػفالزيػػػػؼ
فػػيدكحػػةالحػػؽفػػكاحه أنػػتغصػػفه
اإلسػػػػالـفيػػػػهتةنيػػػػتً أنػػػػتنبػػػػتي

ريػػؽصػػعابانكػػـتحػػديتفػػيالط


كافخػػػػػػػرمفيػػػػػػػهمٍظهػػػػػػػرانكلبابػػػػػػػا
كالمجػػػػػػػػػػدىكالتقػػػػػػػػػػى...كالثكابػػػػػػػػػػا
إالسػػػػػػػػػػػػػرابا فمػػػػػػػػػػػػػيسالسػػػػػػػػػػػػػرابي
زكػػػػػػػيالثمػػػػػػػارطابػػػػػػػٍتكطابػػػػػػػا

شػػػػػػػػػػهاباكفػػػػػػػػػػيظمػػػػػػػػػػهلمعػػػػػػػػػػتً
(2)  كتحممًتفيالطريؽعذابا



نسىدينه،كسار كينتقؿالشاعرإلىقصيدةيكجهمفخاللهارسالةأخرلإلىكؿالبو
 "هىٍمسةةهللحؽ،كأفالحسابحؽ،فيقكؿفيقصيدة"ديذكربفيهاب فالعكخمؼزيؼالتقدـ،

:الخفيؼبحرالتيجاءتعمى

أيهػػػػػػػػػػاالسػػػػػػػػػػػادرالػػػػػػػػػػذمنسػػػػػػػػػػػياهلل
كيؼتنجكمفقبضةالكاحدالقهار
ـي اليػػػػػهيػػػػػاأيهػػػػػاالحػػػػػال أنػػػػػتمػػػػػاضو
أنػػػتمػػػاضإليػػػهفػػػيطرفػػػةالعػػػيف
مػااجترحػتيمنػػ كعمىمنكبيؾكػؿي

طعتكحػػػػػػػػاذرفػػػػػػػػاتؽاهللمػػػػػػػػااسػػػػػػػػت
ـه(( ))فخػػػ الثػػػراءيبقػػػىكالمنصػػػبه
طػػػػػػػػػػػاـه كػػػػػػػػػػػؿهػػػػػػػػػػػذاالػػػػػػػػػػػذمتػػػػػػػػػػػرابحي



هػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ...فممزمػػػػػػػػػػػػػػػػػافختػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ تمى
ممكػػػػػػػػػػػػػهيكاألنػػػػػػػػػػػػػاـ؟ ...كالكػػػػػػػػػػػػػكفي
...كهػػػػػػػػػػػػػػػػذباألحػػػػػػػػػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػػػػػػػػاضو

اآلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـكتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامؾ
الكالـ...ػػاؾ...كؿالذمجناب..

ـي أفتصػػػػػػيبالفػػػػػػؤادمنػػػػػػؾالسػػػػػػها
كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهرةه...كالأزالـ...

أال طػػػػػاـ  كعجيػػػػػبه (3) يهػػػػػكفالحي


                                                           
 .ٕٓ،صُاألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،ج(ُ)
 .ُْْالمرجعالسابؽ،ص(ِ)
 .ٕٕصالمرجعنفسه،(ّ)



ِٓ

التي مفاالبتهاالتالركحانية، تخؿي مفمحلـ لمشاعرمحمكد أفاألعماؿالشعرية كما
االبتهاالت كمفقصائد اهللكمةفرته، إلىنكر كحاجته كيظهرضعفه يناجياهللمفخاللها

:،قاؿفيهاعمىمجزكءالرمؿ"ياإلهي"الخاصةبالشاعرقصيدة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا...كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراػػػػػػػػػػػػاإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيأعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنيكجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػ
الرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنيالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةركراأعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنياإليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمافك

(ُ)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيراػػػػػيالكزئػػػػػػػػػػػػػػػأطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؽالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقكةفيذاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيصمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ


:،التيقاؿفيهاالمتقاربعمى"بناكتقبؿدعاءرفقصائداالبتهاالتأيضاقصيدة"كم

حنانيػػػػػػػؾيػػػػػػػاربيػػػػػػػاذاالجػػػػػػػالؿً
حنانيػػػػػػؾيػػػػػػاخػػػػػػالؽالبػػػػػػدركيمػػػػػػا
حنانيػػػػػؾيػػػػػاباسػػػػػطالػػػػػرزؽحتػػػػػى
كيػػػػارازؽالطيػػػػركهػػػػكالضػػػػعيؼ
كيػػػػػػػاناسػػػػػػػمالميػػػػػػػؿبػػػػػػػردانجمػػػػػػػيالن

كاحػػػةوفػػػيالطريػػػؽأمػػػاكػػػافمػػػف
فخنػػػػػػػػػػػػاعمػػػػػػػػػػػػىدربنػػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػػػائركف
فهػػػػػانحػػػػػفنمضػػػػػينةػػػػػذالمسػػػػػير
طكيػػػػػػػػػػؿعسػػػػػػػػػػير فقيػػػػػػػػػػؿدربه كا،
فقيػػػػػػؿيػػػػػػافجػػػػػػرأنػػػػػػتالبعيػػػػػػد كا،



الطفػػؿسػػحرالكداعػػه كيػػاكاهػػبى
ػػػػػػػػػػدإلػػػػػػػػػػىالتػػػػػػػػػػائهيفشػػػػػػػػػػعاعه يمي
لمفيجحدالفضؿفيكؿساعه
غػػػػالالن...بػػػػالخدعػػػػةوأكبراعػػػػة
عمػػىالنػػاسيرخػػيبرفػػؽشػػراعه

سػػػفرحينػػػانمتاعػػػه ؟يحػػػطبهػػػاال
فقػػؿفػػيالػػدربزاديالجماعػػػة كا،
نفػػتشعػػفحػػكضحػػبكطاعػػه

لصػػعكدارتفاعػػهكلػػفتبمةػػكافػػيا
(ِ)كاإلشاعة كدكنؾليؿاألذل.



المسمـالتكفيؽفيقكؿفياإلنسافحيخاطبالشاعرنفسهكيذكرهاباهللكقدرتهعمىمن
:عمىبحرالرمؿ"يانفس"قصيدة

عمػػػػػػػػػىاهلل كًسػػػػػػػػػرقػػػػػػػػػؿتككمػػػػػػػػػتي
اليةرنػػػػػػػػػػػػػػػؾشػػػػػػػػػػػػػػػيطافهػػػػػػػػػػػػػػػكلن
أكرؤلنفػػػػػػػػػػػػسكمػػػػػػػػػػػػاأتعسػػػػػػػػػػػػها
حينمػػػػػػػػػػانصػػػػػػػػػػبحعبػػػػػػػػػػدانانلهػػػػػػػػػػا



مقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؾاهللقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمه
فالشػػػػػػػػياطيفعمػػػػػػػػىالػػػػػػػػدربكيثيػػػػػػػػر

الػػػػػػنفسالبطػػػػػػر؟مرئتتسػػػػػػحينمػػػػػػا
(ّ)كنػػػرلاألغػػػالؿأطػػػكاؽزهػػػر  



                                                           
 .ّٖ،صُاألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،ج(ُ)
 .ِٗص،المرجعالسابؽ(ِ)
 .ٖٓ،صرجعنفسهالم(ّ)



ِٔ

أفالشاعرلـيترؾبابانيستطيعمفخاللهأفيبثركحاإلسالـيمكنؾأفترلكهكذا
فيالمسمميفإالطرقه،راجيابذلؾأفيعكدلممسمميفمجدهـفيظؿديفإسالميقكيـ.

الشاعرعفتجربةالحب،الحببمعنابالكاسع،حبهألمهكلزكجتهكألبنائهتحدثكذلؾ
كك فاهللحيفيبدعالجميؿيرسؿفيدمهمعالذرةاإلنسانية"كألصدقائهكلكؿمفسكفقمبه،

فقدنقؿالشاعرمشاعرالحبالجياشةالصادقة(ُ)كاكبهيسرعشقهكجاذبيته"ذرةمادةالك
هكيقكؿمخاطباشمؿلفظكممةحبمفكؿزاكيةقدتالتيت فيه،فها أخابأحمدفيجدها

عمىبحرالطكيؿ:"حركؼالشكؽقصيدة"

تػػػػػذكرنيباألهػػػػػؿمػػػػػفبعػػػػػدغربػػػػػةو
كمػػػػفقػػػػاؿإنػػػػيقػػػػدتةربػػػػتجفػػػػكةن

قػدقػادخطػكتيكمفقاؿإفالماؿ
كتعرفنػػػػػػػػػػػػػي)أـالبنػػػػػػػػػػػػػيف(بػػػػػػػػػػػػػ نني



قضػػػيتبهػػػاسػػػبعانعجافػػػاندكاهيػػػا  
لمهجػػػػػػرافعػػػػػػنكـقياديػػػػػػا؟ كأسمسػػػػػػتي
فمتػػػػػػػاعاألرضأغػػػػػػػرلركابيػػػػػػػا كا،
(ِ)كحقػػػػػػؾقػػػػػػدخمفػػػػػػتدنيػػػػػػاكرائيػػػػػػا



 الكعػد،كلػـيػنسى يكجهالشاعرفيهذاالنصنداءنإلىأخيهأحمد،يؤكػدفيػهأنػهلػـيسػؿي
الشػاعرفػيقصػيدةأخػرلينتقػؿ،ثـكبيرانكأنهمازاؿيحمؿلهـفيقمبهشكقاناألهؿكاألحباب،

يهػذاالقصػيدةفيػهشػكقهكحنينػهلهػا،لكنػهفػمفقصائدالشكؽإلىخطابكجهػهألمػه،مؤكػدان
،يستخدـتقانةالقناع،حيثيبدأنصهبحديثأمهعمىبحرالكامؿ(ّ)"قالتالتيتحمؿعنكاف"

:يكجهتهالهفيقكؿعمىلسانهاكبالكمماتالت

قالػػػػتهجػػػػرتاألهػػػػؿيػػػػاكلػػػػدم
كهجػػػػػػػػػػػػػرتعصػػػػػػػػػػػػػفكرانكزنبقػػػػػػػػػػػػػةن
كهجػػػػػػػػػرتأيامػػػػػػػػػانبهػػػػػػػػػادرجػػػػػػػػػت
كهجػػػػػػػػػػػػرتإفالهجػػػػػػػػػػػػريقتمنػػػػػػػػػػػػا
كتركتنػػػػػػػػػػػػػػػػالمػػػػػػػػػػػػػػػػريحعاصػػػػػػػػػػػػػػػػفةن



كهجػػػػػػػػػرتدارانكنػػػػػػػػػتراعيهػػػػػػػػػا
كحكايػػػػػػػػػػػػػةمازلػػػػػػػػػػػػػتتركيهػػػػػػػػػػػػػا
أغمػػػػىالطيػػػػكرفمػػػػفسػػػػيؤكيها
كالمػػػػػػػػػػػػػكتيمةينػػػػػػػػػػػػػاكيمةيهػػػػػػػػػػػػػا
كدركبنػػػػػػػػػػػػابػػػػػػػػػػػػالقهرنمشػػػػػػػػػػػػيها







                                                           
 .ُِٗرسائؿاألحزاف،مصطفىصادؽالرافعي،ص(ُ)
 .َّّ،صُاألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،ج(ِ)
 .ُُّالمرجعالسابؽ،ص(ّ)



ِٕ

:كشكقهالجامحقائالنهاأمه،كيؤكدلهاحبهثـيكمؿالنصبرسالةيخاطبفي

أيمػػػػػػػػابيػػػػػػػػالفظػػػػػػػػانعمػػػػػػػػىشػػػػػػػػفتي
أيمػػػػػػػػػػػػػػػػابكاألشػػػػػػػػػػػػػػػػكاؽجامحػػػػػػػػػػػػػػػػةه
إنػػػػػػػػػػػػػػػيكربالبيػػػػػػػػػػػػػػػتألثمهػػػػػػػػػػػػػػػا



أغمػػػػػىمػػػػػفالػػػػػدنياكمػػػػػففيهػػػػػا
كػػػػػػػػػػػػػػـذاأكابػػػػػػػػػػػػػػدهاأعانيهػػػػػػػػػػػػػػا
إنػػػػػػػػػػػػيكربالبيػػػػػػػػػػػػتأغميهػػػػػػػػػػػػا



شاعر،حيثأحبالشاعرأفيتصؼكماأفلمصداقةالصدكقةالصادقةبصمةلدلال
فرق ف كا، العهد بحسف فتصديقه الظركؼ، كأبعدتهما األياـ إلىتهما عتاب رسالة يكجه جدب
:،يقكؿفيهاعمىبحرالمتقارب"إلىمفكافصديقيصديؽقديـفيقصيدةأسماها"

مػػػػػػػػررتكلػػػػػػػػػـتمػػػػػػػػؽبػػػػػػػػػاالنإليػػػػػػػػػا
أتنكػػػػػػػػػػػػػػرذاؾالػػػػػػػػػػػػػػكدادالقػػػػػػػػػػػػػػديـ
أتنكػػػػػػػػرأنػػػػػػػػااقتسػػػػػػػػمناالرغيػػػػػػػػؼ
كأنػػػػػػػػػػػػامشػػػػػػػػػػػػينادركبالكفػػػػػػػػػػػػاح
ككػػػػػـذانسػػػػػجناالكػػػػػالـاألليػػػػػؼ



ك نػػػػػػؾمػػػػػػاكنػػػػػػتيكمػػػػػػانأخيػػػػػػا
كذاؾالزمػافالشػػفيؼالسػػخيا؟
كأنػػػػػػػػػػػاأكمنػػػػػػػػػػػابأكػػػػػػػػػػػالشػػػػػػػػػػػػهيا
ذراعػػػػػػػػانكعقػػػػػػػػالنكخطػػػػػػػػكانأبيػػػػػػػػا
(ُ)ككػػػػػػـذالبسػػػػػػناببػػػػػػردازهيػػػػػػا



الشكؽالشاعرفيقصيدة"كيتحدث حبآخر،يدفعهإلىانتظارالبريدكمراقبته،عف"
:لكنهرغـكؿاالنتظاررجعخالياأليدم،كفيذلؾيقكؿك

هػػػبهتفجػػػرهػػػذاالشػػػكؽكالشػػػكؽال
تمػػػػػػػرالميػػػػػػػاليالكتػػػػػػػابيمػػػػػػػـبػػػػػػػي
هكأدنػػػػػػكإلػػػػػػىمبنػػػػػػىالبريػػػػػػدأضػػػػػػم

قبمػػػتأرمفيػػػهأسػػػرابانمػػػفالعشػػػؽأ
فتطمػػػػؽأكػػػػداسالرسػػػػاالتضػػػػحكةن
أأقضػػػػػػػيكلػػػػػػػـتزهػػػػػػػربقمبػػػػػػػينبتػػػػػػػةه
كأبقػػػػػػػػيكصػػػػػػػػدرملمريػػػػػػػػاحمشػػػػػػػػرعه



تعاتػػػػػػػػػػػػػبمػػػػػػػػػػػػػرةنأكفميتػػػػػػػػػػػػػؾتشػػػػػػػػػػػػػكك
كالخبػػػػػػػػػػػريػػػػػػػػػػػ تيكالمػػػػػػػػػػػفيكاتػػػػػػػػػػػب

فػػػػػػػػيزكايػػػػػػػػابهػػػػػػػػارب"لعػػػػػػػػؿ"جكابػػػػػػػػا
كذاهػػػػػػػػػػػػػػػبترفػػػػػػػػػػػػػػػرؼكالعشػػػػػػػػػػػػػػػاؽآتو

فػػػػػػػػػػ رجعمكسػػػػػػػػػػكرانكحممػػػػػػػػػػيكػػػػػػػػػػاذب
كالنسػػػػػػػمةعنػػػػػػػداألصػػػػػػػيؿتػػػػػػػداعب؟
(ِ)كعينػػامفػػكؽالمػػكجكالمػػكجغاضػػب



الةثـيكجهالشاعررسالةحبأخرلإلىطالبهبمناسبةانتقالهإلىالتكجيهالتربكم،رس
فيقصيد الجياشة األبكة مشاعر فيها تظهر "كداع أسماها جرحة عمىمجزكء"الطبشكر...

،قاؿفيهامخاطباالطالب:الكامؿ
                                                           

 .ُّّ،صُ(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،جُ)
 .ّّٕ،صالمرجعالسابؽ(ِ)



ِٖ

ػػػػػطركجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدمػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبائيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يانسكراضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربتفيالةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ...جػػػػػػػػػػػػدتفيالصعكدً

جديػػػػػػػدًياكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزاألرض...يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأحرؼمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالدمال
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيدًأنتـالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدفؽفيكؿصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يػػػػػػػػػػػ (ُ)ػػػػػػػػػػػػقاعالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشيدًأنتـالمستقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبؿالكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد...كا،


عمىحباألب فيكؿمنهما أكد أحمدكآالء، أنهخصصقصائدطكاؿألبنائه كما
مصعببعدمرضألـبه،قاؿمخاطبانكحنانانألبنائهكعمىعاطفةاألبكةالتيتمألقمبهعطفان

عمىبحرالكامؿ:"مكلد"كقدشفاباهللمنهفيقصيدة
مرضػػػتفػػػذابقمبػػػييػػػاحبيػػػب

مػػػػؿءكفػػػػىأسػػػػيركجمػػػػركفػػػػؾ
كأسػػػػػػمعكقػػػػػػعأحزانػػػػػػيكدمعػػػػػػي
كتركضفيالحديقػةمػؿءعينػي
كتمنحنػػػػػػيالسػػػػػػعادةرغػػػػػػـأنػػػػػػي



كشػػػػػػػػببكػػػػػػػػؿجارحػػػػػػػػةلهيػػػػػػػػب
الأجيػػػػػبكيسػػػػػ لنيالطبيػػػػػبفػػػػػ

يةػػػػػػػالبنيكيعجزنػػػػػػػيالهػػػػػػػركب 

كيركضخمفؾالعشبالرطيب
منػػػػػػذهجرتنػػػػػػاكئيػػػػػػب (ِ)كئيػػػػػػبه



:آالء""قصيدةيففيآالءذاتالعامابنتهمخاطبانالخفيؼبحرعمىيقكؿك

مزقػػػػيالكيتػػػػبكانثػػػػرماألكراقػػػػا
فػالن كاقطفيمػفزهػكرصػدرمى
كاحممينػػػػػيإلػػػػػىالنجػػػػػكـلعمػػػػػي
كاركضيكاركضيإلىحضػني
كخػػػػػذينيإلػػػػػىالبسػػػػػاتيفأخػػػػػذان



كامتطينيمهػرناكشػدمالكثاقػا
كاٍسػػػػكبيالمػػػػػاءفكقػػػػػهرقراقػػػػػا

مػػػػػػىهػػػػػػذاالسػػػػػػناالػػػػػػدفاقا أتم
الدافئ،إنيفديتهذاالعناقػا
(ّ)مػػػػػػػاألػػػػػػػذالتفػػػػػػػاحكالػػػػػػػدراقا



عبرفيهاالشاعرعفحبهلكؿمففارقهـعمىبحرالكامؿ،"مكابدة"جاءتقصيدة
:كعفشكقهلهـكعفحنينهلمعكدةإليهـفقاؿفيها

شػػكقيإلػػىاألحبػػابشػػكؽسػػفينةو
شػػػكؽالتػػػرابكقػػػدتةضػػػفكجهػػػه

إلػػػػػىتمػػػػػؾالمػػػػػآذفتنثنػػػػػيشػػػػػكقي

بعػػػػػػػػػػػدالضػػػػػػػػػػػياعتحػػػػػػػػػػػفلممرسػػػػػػػػػػػاة
بةمامػػػػػػػػػػػػػػػةمكصػػػػػػػػػػػػػػػكلةالقطػػػػػػػػػػػػػػػرات
فػػػػػيشػػػػػجكهاكنػػػػػذكبفػػػػػيالنبػػػػػرات

                                                           
 .ِّّ،صُ(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،جُ)
 .ّّٓ،صالمرجعالسابؽ(ِ)
 .ّٕٓ،صالمرجعنفسه(ّ)



ِٗ

شكقيإلػىرمضػافشػكؽمسػافر
شػػػػػكقيإلػػػػػىكػػػػػؿالػػػػػذيفعػػػػػرفتهـ
ػػػػػػدمذراعػػػػػػؾفػػػػػػاألكؼتشػػػػػػققت مي



عبػػػػػػػػػػػرالكتػػػػػػػػػػػابكجنػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػات
بحالػػػػػػػػػؾالظممػػػػػػػػػات مثػػػػػػػػػؿالنجػػػػػػػػػـك
(ُ)مػػػفطػػػكؿغربتهػػػاعػػػفالممسػػػات



قدتعمكدرجتهأكتقؿكفقالتضافر"فينفسه،انكبيرأثرانعالذميعايشهالشاعرلمكاقإف
خاص كالبعضاآلخر الفنية، كقدراته الشاعر، خاصبذات بعضها العناصر مف مجمكعة

فكمماكافالمؤثرالذميحيابالشاعرقكيا،كتفاعؿ،(ِ)بخصكبةالتجربةكالمؤثراتالمحيطةبه"
كالمسشةاؼق أكثرعمقانمعه كانتالتجربة مبه، كتجربة تثبتالشاعركقكة، مفمح محمكد

 التي التجارب كؿ الشاعر عاش فقد كأصالتها، نصكصه،تحدثعمقها خالؿ مف عنها
بشخصيته التجارب تمؾ تكامتزجت لذا منه، جزءا أصبحت حتى تمتازكنفسه قصائدب جد

.باألصالةكالجدةكاإلبداع




 

                                                           
.ََْ،صُاألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،ج(ُ)
 .ٖٗفينقدالشعرالعربيالمعاصردراسةجمالية،رمضافالصباغ،ص(ِ)





 

 

 

   يالثانالفصؿ 

 المفيـو والوظيفة :اإليقاع
 



ُّ

 : مفيوـ اإليقاع:أوالً 

عمىأفالككفكمه اتفقكا لكنهـ اختمؼالعمماءفيتعريؼاإليقاعكفيأدكاتإنتاجه،
تبعان فتعمؿعمىيسيركفؽإيقاعمحكـ، بعضا، التيتكمؿبعضها العناصر مف لمجمكعة

 اإليقاع، هذا إيتشكيؿ أمرب فيحقيقة الكجهة"فاإليقاع يتسمطمف حيثنمفيه قاعاتمختمفة
الفمسفيةالخالصةعمىكؿمظاهرالحياةبمافيهاسيرةالككفالقائمةعمىهذبالرتابةالمتجددة

،كمفالعمماء(ُ)حركتهاكالميؿكالنهاركالصبحكالمساء،كتعاقبالفصكؿكتعاكدالنكركالظالـ"
الذمأقربالخالؽ"سابؽلخمؽالحيكافمفرألأفاإليقاع كالطبيعةكالككفب سرب،ألنهالمبدأ

التي اإليقاعية الحركة في بكضكح ذلؾ كيتجمى كدكامه، الككف لبقاء أساسا كتعالى سبحانه
تؤديهاالككاكبفيمدارهاكحركةاألرضحكؿنفسهاكحكؿالشمسكهيالحركةلكاختمفت،

البس عمىكجه الذميضمفالحياة عمىالختؿالنظاـ فالخالؽالذمأرسىقكاعدالحياة يطة،
،كماأسقط(ِ)"يضمفاستمرارحركةالككفكبقائهمبدأاإليقاعهكخالؽاإليقاعاختاربقانكنان

بعضالعمماءمفهكـاإليقاععمىاإلنسافككؿمايخصه،سكاءمفناحيةالنظاـالذميتككف
"ظاهرةم لكفةفيعميه،ليصبحاإليقاعبذلؾمنهجسدب،أكمفناحيةنظاـحياتهالذماعتاد

 فبيفضرباتالقمبانتظاـكبيفكحداتالتنفسانتظاـ،كبيفالنـك طبيعةاإلنسافنفسه،
.(ّ)"كاليقظةانتظاـكهكذا

كبذلؾأصبحاإليقاعظاهرةأكليةفيالخمؽ،يسيرعميهاالككفكفؽنظاـمحكـأكجدب
كبناءع كتعالى، اإليقاعالشعرماهللسبحانه مفالدراساتحكؿمفهكـ مىذلؾقامتالعديد

كظكاهرب،لكفقبؿاالنتقاؿإلىاإليقاعكظاهرةمكجكدةفيالشعر،س يعرجقميالعمىالمعنى
المةكمل يقاع.

فأياختصتعريؼاإليقاعلةةبالمكسيقي،فهكيًقيـاأللحافكيبنيهػالمةنػاء تفصػيؿريػد،كا،
الككفةيسمكفالفعؿالمتعدمكاقعا،كاإليقاعمفإيقػاعالمحػفف هؿ"افالعرب:فيلسجدبذلؾت

كتابػػػامػػػفكتبػػػهفػػػيذلػػػؾهللكالةنػػػاء،كهػػػكأفيكقػػػعاأللحػػػافكيبينهػػػا،كقػػػدسػػػميالخميػػػؿرحمػػػها

                                                           
 .ََِاألدبالجزائرمالقديـ،مرتاضعبدالمالؾ،ص (ُ)
 .ُْمدالعياشي،صنظريةإيقاعالشعرالعربي،مح (ِ)
 .ِِفيفمسفةالنقد،زكينجيبمحمكد،ص(ّ)



ِّ

:"إيقػػػاعألحػػػافالةنػػػاءكهػػػكأفيكقػػػعفهػػػكفػػػيالقػػػامكسالمحػػػيط،أمػػػا(ُ)المعنػػػىكتػػػاباإليقػػػاع"
.(ّ)"اإليقاعاتفاؽاألصكاتكتكقيعهافيالةناء":كفيالمعجـالكسيط،(ِ)األلحافكيبينها"

مػػرتبطالنظػػرفػػيالتعريفػػاتالمةكيػػةل يقػػاعلػػدلالعممػػاءيجػػدأفاإليقػػاعلةكيػػانيػػنعـمػػف
تتابعمنتظـلمجمكعةمفالعناصر،"فهك:بالةناءكاأللحاف،أمامفناحيةالمعنىاالصطالحي

دتككفأصكاتا،مثؿدقاتالساعة،كقدتككفحركاتمثؿنبضاتالقمب،كفيكهذبالعناصػرقػ
،(ْ)الفنػػكفيتكػػػػكفاإليقػػػاعمػػفحركػػػات)الػػػرقص(،أكأصػػكات)المكسػػػيقى(،أكألفػػػاظ)الشػػػعر("

مثػػؿالزخػػارؼالهندسػػيةتتػػابعمنػػتظـلمنسػػؽعمػػىانجػػدأفاإليقػػاعإمػػاأفيكػػكفقائمػػكمػػفهنػػات
يقػاععقمػيأكعػاطفيا،كهكخالشعبيفمكمكرمكالعمارة،كالةناءال مػفالعكاطؼكالمشاعر.كا، ؿو

يجمػػػعبػػػيفالنسػػػؽكالخػػػركجعمػػػىالنسػػػؽكمػػػاهػػػػكالحػػػاؿفػػػيالمكسػػػيقىكالشػػػعر،حيػػػثتتػػػابع
،العناصرفيهشبيهبخطتتخممهبعضالتعرجاتغيػرالمنتظمػة،كلكنػهفػيجممتػهيتخػذاتجاهػان

 .(ٓ)أكيحتفظبشكؿما

.(ٔ)"فيأزمنةمحدكدةالمقاديركالنسبةـهكالنقمةعمىالن":بقكلهالخكارزميفهكقدعر

"قػػكؿعػػػددممتناسػػب،نقػػيمػػفاألغػػراضالمفسػػدةلمقػػكؿقكلهأنػػه:الكنػػدمبػػػكمػػاعرفػػه
.(ٕ)العددم،كب زمافمتػساكيةاألركػافمتػشابهةالنسب"

الفكاصػػؿكالفاصػػػمةهػػيتكقػػؼيكجػػػهقػػاؿعنػػهالفػػػارابي:"نقمػػةمنتظمػػةعمػػػىالػػنةـذكات
 .(ٖ)امتدادالصكت"

كيعرفػهنصػرالػػديفالطكسػيفػيرسػػالتهفػيعمػـالمكسػػيقى"هػكالنظػاـالكاقػػعبػيفأزمنػػة
.(ٗ)السككناتالمتخممةبيفالنقراتكالنةمات"

                                                           
 ،مادة:)كقع(.ٖ(لسافالعرب،ابفمنظكر،جُ)
مادة:)كقع(.،ّالقامكسالمحيط،الفيركزآبادم،ج(ِ)
 مادة:)كقع(.،ِالمعجـالكسيط،معجـالمةةالعربية،ج(ّ)
.ُٖ-ُٕنس،صنظرةجديدةفيمكسيقىالشعرالعربي،عمييك(ْ)
.ُٓ-ُٗينظر:دراساتنقديةفياألدبالحديث،عزيزالسيدجاسـ،ص(ٓ)
.َُْمحمدبفأحمدالخكارزمي،قاـبطبعهكتصحيحهكترقيمه:عثمافخميؿ،صهللمفاتيحالعمكـ،أبيعبدا(ٔ)
.ُُُرسالةالكندمفيخبرصناعةالت ليؼ،يكسؼشكقي،ص(ٕ)
.َُٖٓص،تحقيؽ:غطاسعبدالمالؾ،الفارابي،(المكسيقىالكبيرٖ)
 .ُِتحقيؽ:زكريايكسؼ،صنصرالديفالطكسي،رسالةنصرالديفالطكسيفيعمـالمكسيقى،(ٗ)



ّّ

"خاصيةأساسية:جميعالفنكففهكمكجكدفيفخفاإليقاععزالديفإسماعيؿكعند
.(ُ)"الفنكفمشتركةفيكؿ

كلقػػدجػػاءاإليقػػاعبتتابعػػهالمنػػتظـفػػيالمكسػػيقىكالشػػعر،كالشػػؾأفالشػػعرفػػيحقيقتػػه
فالمقصػكد،(ِ)ياألحيافبتعريؼاإليقاعالمكسػيقفهكمرتبطفيكثيرمف،ضربمفالمكسيقى

كالظػػػالـ،أكالحركػػػةهػػػكالتػػػكاترالمتتػػػابعبػػػيفحػػػالتيالصػػػكتكالصػػػمت،أكالنػػػكر"عامػػػةهبػػػ
أكاإلسػػراعكاإلبطػػاء،أككالسػػككف،أكالقػػكةكالضػػعؼ،أكالضػػةطكالمػػيف،أكالقصػػركالطػػكؿ،

التػػكتركاالسػػترخاء...فهػػكيمثػػؿالعالقػػةبػػيفالجػػزءكالجػػزءاآلخػػركبػػيفالجػػزءكاألجػػزاءاألخػػرل
لألثػػرالفنػػيأكاألدبػػي،كيكػػكفذلػػؾفػػيقالػػبمتحػػرؾكمنػػتظـفػػياألسػػمكباألدبػػيأكالشػػكؿ

.(ّ)فني"ال

عمىأيةحاؿ"ضركرةتستدعيهاالمكسيقىالخفيةفػيالشػعركبصػكرة–أماإليقاع–كهك
 .(ْ)"طبيعيةكعفكية

الشػػاعرمػػدلالفاعميػػةالتػػيكانػػتلممكسػػيقىالشػػعريةفػػيقصػػائدتسػػتطيعأفتيالحػػظك
بحػكربلباحثػةااكؿتنتسػ،مػفخػالؿأكزانػهكقكافيػه،كمكسػيقابالداخميػة،ففػياألكزافمحمكدمفمح

:اسػػتعماؿالحػػركؼفػػيمنهػػامجمكعػػةمػػفالقضػػاياالباحثىػػةدرستالشػعرية،كأمػػافػػيالقػػكافيفسػػ
درسأشػكاؿالترديػدسػكاءأكػافذلػؾتالداخميةفسػىالركمكعالقتهافيالمعنى،كأمافيالمكسيق
.فيالحركؼ،أـفياأللفاظ،أـفيالتراكيب

الخارجيػةجػادةفػيهػذبالدراسػةلرصػػدظػػكاهراإليقػػاعبمحاكلػةةالباحثتانطمقكمفهنا
الدراسةيعتمدعمىاإليقاعالخارجيكالداخمي،كمنهمػاتتفػػرعكالداخمية،كمفهكـاإليقاعفػيهػذب

يمػدالقصػػيدةبالمركنػػػة،مػػؤثرانإيقاعػانةاإليقاعيػةالتػػيتؤلػؼالػػنصاألدبػيمنتجػػجميػػعالظػػػكاهر
اإليقاعيػػػةكاإليقػػػاعالخػػػارجييتػػػ لؼمػػػػفالتػػػػشكيالت،متكػػػامالنفنيػػػانالنكبػػػذلؾيقػػػدـالشػػػاعرعمػػػ

انتظاـالعالقاتكالتراكيػباإليقاعالداخمييت لؼمػفتتػابعفالمكسيقيةالكزفكالقافيةكالكقفات،
النفسيةالمنبثقةمػفالمكقػؼالشػعرمكالتجربػةالشػعكرية،لتنػتمكالعالقاتالدالةكالحالػةالمةكية
فػيبنػاءالعمػؿالفنػي،كذلػؾفػيمحاكلػةالمتمقػيالػدخكؿإلػىعػالـالقصػيدةيسػهـداخميانإيقاعان

                                                           
 .ُُٕاألسسالجماليةفيالنقدالعربي،عزالديفإسماعيؿ،ص (ُ)
.ُٓ(،ألفتكماؿالركبي،صينظر:نظريةالشعرعندالفالسفةالمسمميف)مفالكندمحتىابفرشد(ِ)
 .ُْٖمعجـمصطمحاتاألدب،مجدمكهبة،ص(ّ)
 .ُُٗالشعركالففكالجماؿ،رضكافالشهاؿ،ص(ْ)



ّْ

بمػايثيػربذلػؾفػيالمتمقػي،اإليقػاعكالداخميةكفهـآليػةعمػؿأسرارهااإليقاعيةالخارجيةمعرفةك
مفقبكؿأكنفكر.

كهػكمػف،محمػكدمفمػحشػاعراألعمػاؿالشػعريةالكاممػػةلمممجمػدفيمجاؿالدراسةيقعك
الكفػػػاحكمعانػػػاةالشػػػعبالفمسػػػطيني،فقػػػدأبػػػرزشػػػعراءفمسػػػطيف،شػػػاعرمكثػػػريتنػػػاكؿفػػػيشػػػعرب

كذاؽكعػػانىكتػػ لـ،كهػػكنمػػكذجالسػػتخداـأشػػػكاؿاإليقػػػاعصػػاحبمراحػػؿالنضػػاؿالفمػػػسطيني،
بػػارزكاضػػػحفػػػيكمػػفهنػػاكػػافلهػػذاأثػػر،المختمفػػةفقػػدكتػػبالشػػعرالعمػػكدم،كشػػعرالتفعيمػػػة

 محاكلةفهـاإليقاعالشعرم.



ّٓ

ثانيًا: اإليقاع والوزف:   

فالكزفجزءمفاإليقاع الكزفباإليقاع، بعالقة الشعركهـعمىدراية ،عرؼالقدماء
مكزكفمقفىيدؿعمىمعنى":بقكلهكيعرؼقدامةبفجعفرالشعر كيعػرؼابفسينا،(ُ)"قكؿه

مخيؿ،:بقكلهالشعر متساكية"كالـ متفقة، إيقاعات ذكات أقكاؿ عمى،مؤلؼمف متكررة
حركؼالخكاتيـ متشابهة (ِ)"كزنها، أما ، القيركاني فحدفقد كالشعر، العادية المةػة بيف ميز

أشياءكهيالمفظكالكزفكالمعنىكالقافية" "أربعة (ّ)الشعرعندب ، لهكيكرد تعريفا السكاكي
فالقدماءكانكاإالقكؿ،كبناءعمىذلؾيمكنؾ(ْ)ـمكزكفمقفى"فيقكؿ:"الشعرعبارةعفكال

 كيؤكد باإليقاع، الكزف بعالقة كاضحة العمػكمعمىمعرفة كلمشعر":ذلؾبقكلهابػفطباطبا
اجتمع المكزكفإيقاعيطربالفهـلصكابهكيردعميهمفحسفتركيبهكاعتداؿأجزائه،فخذا

ف.المعنىكعذكبةالمفظالفهـمعصحةكزفالشعركصحة ..تـقبكلهله،كاشتمالهعميه،كا،
اعتداؿالكزف،كصكابالمعنىكحسفاأللفاظ، كهي: التييعمؿبها نقصجزءمفأجزائه

رلفيحديثابفطباطباأنه،تستطيعأفت(ٓ)"قدرنقصافأجزائهكافإنكارالفهـإيابعمى
يرتب اإليقاع كأف كاإليقاع، الكزف بيف ارتباطانجمع خاللهماكثيقانط كمف المكزكف، بالشعر

اختؿ كلكفإذا المعنى، السامعأفيدرؾحسفالتركيبكأفيفهـصحة يستطيعالقارئأك
أ الفهـ إمكانية كتصبح كتت ثر، الصكرة تختؿ المفظ، المعنىكحسيف بدرجة،ؿقالكزفكصح

قاعفيالشعريشترطكجكدالكزفمساكيةلنقصافجزءمفأجزاءالنص،أملكييتكفراإلي
 كصحته،كعذكبةالمفظ،كيتتـعمميةالتمقيلدلالقارئأكالسامعبالشكؿالمطمكب.

الكزفالشعرمعبارةعفمجمكعةمفالتفعيالتالتييت لؼمنهػاالبيػت،بكيفيػةمعينة،
معيف عم،(ٔ)كترتيب مفركضا كليس فيه جكهرية خاصية الشعر في مف"كاإليقاع يه

العركضيكف"المتحركاتكالسكاكفعناصػرلمػكزف،ثػـافترضكاكحدات،كقدجعؿ(ٕ)الخارج."

                                                           
.ْٔنقدالشعر،ألبيالفرجقدامةبفجعفر،تحقيؽكتعميؽ:محمدعبدالمنعـ،ص(ُ)
 .ُِِجكامععمـالمكسيقى،ابفسينا،ص-ّالرياضيات–الشفاء(ِ)
 .ٕٕ،صُالعمدةفيصناعةالشعركنقدب،أبيالحسفبفرشيؽالقيركاني،صححه:محمدبدرالديفالنعسانيالحمبي،ج(ّ)
عثمافيكسؼ،ص(ْ)  .ٕٕٓمفتاحالعمكـ،أبييعقكبالسكاكي،تحقيؽ:أكـر
 .20عيارالشعر،محمدأحمدبفطباطباالعمكم،شرحكتحقيؽ:عباسعبدالساتر،ص (ٓ)
 ينظر:(ٔ)

 .ّٗأصكؿالنةـفيالشعرالعربي،صبرمإبراهيـالسيد،ص-
يقاعالشعرالعربي)محاكلةإلنتاجمعرفةعممية(،سيد- .ّٓاكم،صبحرالعركضكا،

.ٖاكم،صبحراإليقاعفيشعرالسياب،سيد(ٕ)



ّٔ

الصةرل كالفكاصؿ المفركقػة كاألكتػاد المجمكعة كاألكتاد كالثقيمة الخفيفة األسباب هي أكبر
كاألبيات" األشطر ثـ التفاعيؿ تميها لتعريؼالكز،(ُ)كالكبرل، أضػاؼابػفرشػد فسمةكقد

.(ِ)التكقع)ماسينطؽبهالقائؿ(

" كهكتنظيـألصكاتالمةػةبحيػث،(ّ)"اإليقاعالشعرم:هكحركةمتناميةمنتظمةأما
كالنةمةالتيتتكررعمىنحك،(ٓ)متدبامتدادالخياؿكالعاطفة،ي(ْ)تتكررفينمطزمنيمحدد

ـمفعمكالصكتكانخفاضنبربمافيالكالـ،أمتكاليالحركاتكالسكناتعمىنحكمنتظ
يشمؿالنسيمالمةكملمشعركينظمه إذ فيالتركيب، (ٔ)قكةكضعفا،كترددب كيتصؿبجانب،

أنتمينقؿإيقاعهالخاصالذم،(ٕ)اإلحساسكالعاطفةأكثرمفالمعنىكالفكرة فالمبدعفيما
(ٖ)يعيشه (ٗ)كالكزفالشعرمهكجزءمػفاإليقػاع، ال، عنصرالمتةيركالكزفهككاإليقاعهك

الشعر (َُ)العنصرالثابتفيلةة يساكمالبعضبيفاإليقاعكالكزف،ألفاألكزاففي، كقد
فاإليقاعمفهذبالزاكيةاليتعدلككنػهنقالأمينا"،ذاتهاعبارةعفأقيسةمحدكدةكمضبكطة

اإليقاعبالمعنى"إنماالكقتنفسه،ليسمجردكزف،كلكنه،في،(11)"لمافيالكزفمفضكابػط
الحاضر كالحكاسالكعي األذف قبؿ يفهمها نما كا، كحدها األذف تفهمها ال ثانية لةة العميؽ

.(ُِ)"كالةائب

إلىؾكفالفصؿبينهماكربماهذايقكدإلىحداليماإليقاعكالكزفالعالقةكثيقةبيف
إ":القكؿ شعرف تجربة إيقاعيلكؿ كانخاصانة معها مفيتماشى معها انسجاما أكثر يككف
حيفأدرؾالجرجانيمفهكـاإليقاعكربطهبمفهكـالشعريةفيماأسماببالنظـكقد،(13)غيرها"

                                                           
.ِْ(نظرةجديدةفيمكسيقىالشعرالعربي،عمييكنس،صُ)
.ِّٓصألفتالركبي،عرعندالفالسفةالمسمميف)مفالكندمحتىابفرشد(،(نظريةالشِ)
.ُّٗ-ّٓ(ينظر:مكسيقىالشعرالعربيمشركعدراسةعممية،شكرممحمدعياد،صّ)
.ِْ(ينظر:فيالشعركالشعراء،ت.س.اليكت،ترجمة:محمدجديد،صْ)
.َٖ-ٕٗصخميؿحاكمنمكذجا:خميسالكرتاني،(ينظر:اإليقاعفيالشعرالعربيالحديث،ٓ)
.ُّٕ(ينظر:دراساتفيالنقدالعربي،عثمافمكافي،صٔ)
.ُُِ(ينظر:األسسالنفسيةل بداعالفنيفيالشعرخاصة،مصطفىسكيؼ،صٕ)
.ُِ(ينظر:األسسالنفسيةل بداعالفنيفيالشعرالمسرحي،مصرمعبدالحميدحنكرة،صٖ)
.ِّٕ(األسسالنفسيةل بداعالفنيفيالشعرخاصة،مصطفىسكيؼ،صٗ)
.َْ(نظرةجديدةفيمكسيقىالشعرالعربي،عمييكنس،صَُ)
 ُّٓمدخؿإلىالشعرالعربيالحديث،محمدالخبك،ص (ُُ)
 .ُُُةسعيد،صحركيةاإلبداع،خالد (ُِ)
 .ٖٓ،مصطفىسكيؼ،صنيفيالشعرخاصةاألسسالنفسيةل بداعالف (ُّ)



ّٕ

إذلككافلهمدخؿفيهالكافيجبفي،الكزفليسهكمفالفصاحةكالبالغةفيشيء"قاؿ:
فميس كالبالغة، فيالفصاحة تتفقا فيالكزفأف اتفقتا الكالـكؿقصيدتيف كاف بالكزفما

فمصدراإليقاعفيالحقيقةهينفسالشاعر،(1)"ـمفالكالالبهكافكؿكالـخيرانككالمان
كتجربتهالتيتحددالكزفالذمستقكـعميهالقصيدة،ثـيتفاعؿالكزفمعتجربةالشاعركي

كافالكزفهك"بخيقاعخاصيميزبعفغيربمفالنصكص،يخرجنصان األساساآلليفخذا
فخفاإليقاعهكاألساسالذمينبنيعميهالتعبيرعفأفكارالشاعربحريةتامة،كعمى،لمبيت
 أسمىمفالكزفدائماهذا مفالكزفخادماناألساسيعد الذميتخذ هك العظيـ الشاعر ك
شخصيته،طيعا تفرد تظهر التي اإليقاعية األنظمة بتكزيع يقكـ عم،إذ يحافظ ىفيحيف

 ،(ِ)"الكزنيةالتشكالت إف الذمإذ اإليقاع هك الشعرم اإلبداع عممية في يتشكؿ ما أكؿ
يتمخضعنهالكزفتتراكـفيهالصراعاتالداخميةفيالنفسليخرجفيتراكيبلةكيةتحتػكم

العناصر مػف مجمكعػة (ّ)عمػى إفراغ، كعمى الشعكرية، الطاقة استنفاد عمى يساعد مما
.(ْ)ائدةمفخاللهفيالشعرالشحناتالز

كمصدراإليقاعفيحقيقتههكنفسالشاعرالمنفعمة،كهكمرتبطبالتجربةالػشعريةعند
فعؿالكتابة،ينبثؽمنهالكزف،كيعتبراألساسالذميبنىعميهالتعبيرعفأفكارالشاعربحرية

مكسيقىاإليقاعالشعرمناتجةكالريبفيأف،(ٓ)الكزفي تيثـتامة،كي تيإلىالشاعرأكالن
مفتمازجاإليقػاعالخػارجيالمتمثؿفيالكزف،كالداخميالمتصؿبالمستكياتالمةكيةكالػصرفية

كالدالليػة بجانبكالنحكيػة يضبطكالصكتية أنه اإليقاع كظائؼ فمف كالعاطفة، اإلحساس
نت(ٔ)خطػكاتاالكتػشاؼلمتجربة عف الشعرمعبارة فاإليقاع كالمستكيات، الكزف المتزاج يجة

المةكيةكالعاطفةكاإلحساس،التيتعمؿكمهامجتمعةعمىكجكدإيقاعشعرمببصمةشاعرية
تميزالشاعرعفغيربمفالشعراءمفجهة،كماتميزالنصعفغيربمفالنصكصمفجهة

أخرل.

                                                           
.ْْٕالجرجاني،تعميؽ:محمكدشاكر،ص(دالئؿاإلعجاز،عبدالقاهرُ)
 .َٓص،عبدالفتاحصالح،عضكيةالمكسيقىفيالنصالشعرمالحديث (ِ)
يقاعالشعرالعربي)محاكلةإلنتاجمعرفةعممية(،سيد:(ينظرّ) .ُّٔص،اكمبحرالعركضكا،
.ْٔ-ّٔص،أصكلهكمنهاجه،سيدقطبالنقداألدبي:(ينظرْ)
.ٗ،صهلل(الصكرةكالبناءالشعرم،محمدحسفعبدآ)
.ُٖٔص،المرجعالسابؽ:(ينظرٔ)



ّٖ

فيالقػصيدةكمها،انسجاـصكتيبيفأجزاءاإليقاعفيأنهأهميةالكزفالشعرمكتكمف
تجاهه بها التينقـك فهكيعدكسػيمةمف-كليستفيالكزف-كت تياألهميةفياالستجابة

كسائؿالتعبيركاإليحاء،كهكالذميخمؽالجكالمسيطرعمىالفكرة،كيػكحيبػالظالؿالفكرية
،كما(ُ)التمػذذالصكتيكالعاطفية،التيترتبطبالحالةالنفسيةكالػشعكريةلمػشاعر،إلػىجانػب

كتكمفالقيمةالكزفيفػرضنظامػانأف فػيالقصيدة،كيرجعذلؾإلىناحيةنفسيةكشعكرية،
الفعميةلمنصالػشعرممػفخالؿتكالدالشبكةالةنيةبالعالقاتفيالكزفمفحيث"أنهتتابع

معيف،يكمففيإثارةالحساسيةكالحيكيةبالنشكة ؽو شباعرغبةإيقاعيفينسو التييكلدها،كا،
الكزف مف نكع إلى فيتحكؿ باالنفعاؿ، يتحكـ الحالة، هذب يخمؽ إذ أنه ذلؾ -االستطالع:

.التػيتثيػرالفاعميػةاإليقاعيةلدلالمتمقي(ِ)الحركة"

الكزفالذمعفتجربةإنسانيةبمعانيهكمكسيقاب،فخنهيتجمىفيفخذاكافالشعرتعبيران
األذ فتتدركه حفمباشرة، نكعه مرتبطبالذاتاإلنسانيةمفخالؿدد الذمهك اإليقاع فخذا،

حافظذلؾالخطابالشعرمعمىاإليقاعكالكزف،كخالمفعمؿإبداعيذمقيمةفنيةكاف
اليقبمكفبكجكدأ،غيرمقبكؿلدلالمتمقي لـخمؿفيالكزف،مكما فخفذلؾالكزفكحدب
.أفيككفشعرايجعؿمفالكالـالعادم

مفه مفمحعف محمكد إلىتعبير الحديثالسابؽ حممتكيقكد فيقصيدة لمشعر كمه
:عمىبحرالخفيؼالشعر"عنكاف"

يحتػػىممنػػيالتعػػبحػػحممػػتجر
مػػػػػػازالػػػػػػتمؤرقػػػػػػة بنػػػػػػاتشػػػػػػعرمى
كخطكتيصكبذاؾاألفؽيمسعها

فكيػػؼأنقػػذهػػذاالحػػرؼيػػاعػػرب؟
الرطػػػبفهػػػؿتجػػػؼعمػػػىأعػػػذاقها

صدهانكبػػػػػػػػػػػػػػتذهمهاعفقسكطهك

هػػػػذاالمضػػػػرجفػػػػيآالمكػػػػـقممػػػػي
كلسػتأرلضيعتمفعمػرمعيٍمػران

كالظػػػػػػػػػالالنبهػػػػػػػػػاترتػػػػػػػػػاحقػػػػػػػػػافمتي
زمانػػػػػػػػػانكنػػػػػػػػػتأرسػػػػػػػػػمه كالرأيػػػػػػػػػتي
بقيتفيالظممػةالظممػاءمحتسػبان



الحػػرؼينسػػكب مػػفأربعػػيفكجػػرحي
كرمانعمىالدربفيهينضمالعنب 

هدتيهاكػػػذب كػػػؿالظػػػالؿالتػػػيشػػػا
فيػػػػػهالطيػػػػػكرعمػػػػػىأكتػػػػػافكـتثػػػػػب
(ّ)كالفجػػرمثػػؿدبيػػبالنمػػؿيقتػػرب



                                                           
.ُّٔينظر:دراساتفيالنقدالعربي،عثمافمكافي،ص(ُ)
.ٖٗ،صْكركثالشعرم،أدكنيس،جينظر:الثابتكالمتحكؿبحثفياإلبداعكاإلتباععندالعرب،صدمةالحداثةكسمطةالم(ِ)
.ّٖٓ،صُاألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،ج(ّ)



ّٗ

لقدعبرالشاعرفيهذباألبياتعفنظرتهكمفهكمهلمشعر،كمفيقرأكمماتهفيهذا
بشكؿمباشر،دكف"شعر"بالعنكافالذمأعطاباسـالنصيرلهذبالنظرةكاضحةجمية،بدءان

فدؿهذاعمىشيءفخنماسعيمنهإلىالمكاراةأك استخداـاالسـبطرؽبالغيةأخرل،كا،
عريحمؿنظرةكاضحةمفهكمةتجابشعربكتجابهذباألمانة،كماأنهعمىايدؿعمىأفالش

استعدادإلظهارهذاالرأمأماـالعامة،فهاهكيبدأقصيدتهبقكلهأنهيحمؿالشعرجنباإلى
إلىأف،يتساءؿلكأنهيستطحرججنبال يعإنقاذحرفهمفأفتصيبهالجركح،كهيإشارة

الشعريتقاسـكؿمايمربهالشعبحتىأنهيشعربجركحهـكدمكعهـكأرقهـ،كيؤكدعمى
ذلؾبقكلهأفقممهمضرجبآالـالشعب،كأفحركفههينزيؼينسكبمفجركحقممه،إالأف

الفجرالذميقتربببطءشبههالشاعرببطءالقمـالذمقاسـالشعبآالمهيسعىكيحمـبرؤية
شعبه مع يعيشهما أف يريد إنما الذميحمؿبالفجركيتةنىبالنصر القمـ هذا دبيبالنمؿ،

:قائالهنفسأيضا،ثـيكمؿالشاعرحديثهفيمقطكعةأخرلمفالنص

صػػػناجةهأنػػػت؟هػػػذاالقػػػكؿمهزلػػػةه
هكالشعرفياألعراستنقػرب ديؼه

كنػػػتأسػػػكبهالشػػػعرضػػػكءعيػػػ كفو
الشػػػػػػػػػعرجمػػػػػػػػػرةإبػػػػػػػػػداعتعػػػػػػػػػذبني
مضىالزمافالػذمكانػتقصػائدنا
إفكػػػافشػػػعرؾلمشػػػيطافمنتسػػػبان



ياذؿمفرقصكابالشعرأكطربكا
 كيمػػاتميػػؿعمػػىإيقاعػػه)الػػػدبب(
عمىالسطكرفكافالطػرسيمتهػب
كقكدهػػػاالفكػػػركاإلدمػػػافكالعصػػػب
تػػػػػؤـفيػػػػػػهقصػػػػػكرانعنػػػػػػدهاالػػػػػػذهب

مفينتسػػػػػػػػػػبفػػػػػػػػػػخفشػػػػػػػػػػعرملمػػػػػػػػػػرح


الشػػػػػػػػعرلػػػػػػػػيسعصػػػػػػػػافيرانممكنػػػػػػػػة
كالحبكبػػػػػػػػػػانكمػػػػػػػػػػػاقمػػػػػػػػػػتـمنكمػػػػػػػػػػػةن

بالكنػػػان((نطيػػػرب)مػػػاقيمػػػةالشػػػعر)


الخمػػػػػػرتنتخػػػػػػب تزكرنػػػػػػاككػػػػػػؤكسي
حاشػػػافػػػخفالقػػػكافيأمرهػػػاعجػػػب 
(ُ)كحيثمػػػػػػػػػاقمبتٍػػػػػػػػػهالػػػػػػػػػريحينقمػػػػػػػػػب



فيجدككرامة،كيستنكرمكعزةنيؤكدالشاعرفيهذاالمقطععمىأنهيرلالشعرمجدان
أفالشعرضكءالعيففخذاماانسكبالشعركسيمةلمطربكالرقصكالةناء،كيعكدبنامؤكدان

عمىالسطكرالتهبتاألكراؽمفجاللةقدرهذاالحرؼ،إنهجمرةاإلبداعالتيتستمدكقكدها
الشعركقدرب،حتىأنهكافيكزف ثـيتحسرالشاعرعمىزمفكافيعرؼأهمه مفالفكر،

هبقكلهأنهمهماغفؿالعامةعفأهميةالشعركمهماضمكاسهـبالذهب،كلكنهيكاسينفعند

                                                           
.ّٖٓ،صُاألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،ج(ُ)



َْ

فيبارات ممهاة مفاألياـ قكتهمفاهللكلفيككففييكـ سيستمد إالأفشعرب به كأضمكا
:الخمكر،كالكرقةتتقمبكيفماتقمبالجك،ثـيؤكدالشاعرقكلهالسابؽبمقطعأخيرقائال

رمدهػػػػراندكنمػػػػاتعػػػػبوحممػػػػتشػػػػع
حممتػػػػػػهيصػػػػػػخرةنمػػػػػػاكػػػػػػافأثقمهػػػػػػا
كخضػػػػتفيػػػػهبحػػػػكرانمػػػػفمكابػػػػدةو
كنػػػػػػتأحممػػػػػػه الشػػػػػػعردكرؽمػػػػػػاءو
أمػػػدبػػػهالجكعػػػافحػػػيفأرل خبػػػزه



حتػػػػىتقػػػػكسهػػػػذاالظهػػػػركالتعػػػػب
كلػػػـأعاتٍػػػبكلػػػـأعبػػػ بمػػػفعتبػػػكا 
مػػػػػالػػػػػهشػػػػػهب ككػػػػػـسػػػػػريتبميػػػػػؿو
إلػػىالعطػػاشكحػػرالشػػمسيمتهػػب

(ُ)شػػكاكمػػفنهبػػكاكلعنػػةهفػػكؽمػػفعا


يتحدثالشاعرفيهذاالمقطععفتحممهلعبءالشعررغـصعكبتهكثقمه،كلعؿذلؾ
الشاعرأثناءعمميةالكتابة،فالشعرليسحركفاناإلىيقكد التييكابدها لحديثعفالمعاناة

الشاعرراغبان نماهكصخرةثقيمةحممها مهتـرغـثقمهاغيرمعاتبكالتصطؼكحدها،كا،
عميه كلكنها،بمفعتبكا فيرأمالشاعر، أفخكضغماربحكرالشعريعتبرمكابدة كما

لعنةعمىمفهنفسمكابدةتحمؿفيطياتهاالماءلمعطاشىكالخبزلمجكعى،كهكفيالكقت
جدحقهـكيمعنهـأينماحمكا،كبذلؾتنهبكالقمةعيشكشربةماءهؤالءالعطشىكالجكعى،يال

بشعربكبقضيةحرفهتحتأمظرؼ،فهكيجدنفسهيحمؿأمانةكبيرةكعميهأفمؤمنانالشاعر
لها.بهاالكارهانيككفعمىقدرهذباألمانةراضيان

" الشاعرفيقصيدة شعريةيؤكد الممقاةإضاءة "،عمىرسالةالشعر،كعمىالمسؤكلية
فيمىقدرهذباألمانةكاقفانعمىعاتؽالشاعر،كمايؤكدعمىأفالشاعريجبأفيككفع

:الشاعرلكؿماقديمربهمفاعتراضاتكعذابات،يقكؿكجهالظالـ،متحمالن

أنػػػػػالػػػػػفأرقػػػػػعبالقصػػػػػائدعػػػػػاركـ
أنػػػاالأبيػػػعيالشػػػعرفػػػيأسػػػكاقكـ
أنػػػػػاالأبػػػػػيضبالقصػػػػػائدأسػػػػػكدان
كتبػػػػػتأكؿأحرفػػػػػي طمقػػػػػتيػػػػػـك
عػػفحفػػؿالمسػػاءألننػػي كعزفػػتي



ىشػػيطانييكمػػانكلػػفأصػػةيإلػػ
رنػػػػػػػػػػاف ب صػػػػػػػػػػةرو كيمػػػػػػػػػػاأفػػػػػػػػػػكزى
كفعػػػػًؿجبػػػػاف مػػػػففعػػػػؿمػػػػ جكرو
شػػػػػػعرانيمجػػػػػػديجٍكقػػػػػػةالخصػػػػػػياف
(ِ)أخشىعمىسػاقيمػفالػدكراف



:كيفصؿالشاعرالحديثحكؿكظيفةالشعرفيالمجتمعفيقكؿ
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ُْ

طمقػػػػػػػػتشػػػػػػػػعراناليقاتػػػػػػػػؿمثمنػػػػػػػػا
طمقػػػػػػػػػتشػػػػػػػػػعراناليفجػػػػػػػػػرثػػػػػػػػػكرة
هػػػذاالشػػعرنػػػبضعقيػػػدتي أكدعػػتي

مالأزاؿمحمقػػػػانأنػػػػافػػػػيصػػػػعكد
نميػػػػػتشػػػػػعرمبالحنػػػػػاف،سػػػػػقيته
حتػػػىيظػػػؿعمػػػىالعقيػػػدةحارسػػػان
زادمعمػػىطػػكؿالطريػػؽقناعػػةه 



بػػػػػػػػػػػالمحـكاألظفػػػػػػػػػػػاركاألسػػػػػػػػػػػناف
مػػػػػػفيػػػػػػابساألكجػػػػػػاعكاألحػػػػػػزاف
كعقيػػػػػػػػػػػػػػػدتينبراسػػػػػػػػػػػػػػػهاقرآنػػػػػػػػػػػػػػػي
ػػطغػػدانعمػػى))كيػػكاف(( حتػػىأحي
نػػػػػػزؼالجػػػػػػراحكلكعػػػػػػةىالكجػػػػػػداف
كيجػػكؿطػػكؿالميػػؿفػػيالميػػداف

(ُ)مػػػفاليػػػاقكتكالمرجػػػافأغمػػػى


بالمحـكاألظفاركاألسنافكصاحبهتماما،كلعؿالشاعريقصدعربمقاتالنشيجدالشاعر
إلىجنبصاحبه،كيفجرالثكرةمفأجؿالحفاظعمىبذلؾأفالشعرسالحفتاؾيسيرجنبان

عالءكممةاهلل،كقدبذؿالشاعرفيسبيؿذلؾالكثير،حتىأنه سقىشعربنزيؼالعقيدةكا،
عمىالعقيدةكعمىأهؿالبمدةفهكزادالشاعركزادالجراح،كلكعةالكجداف،كييظؿحارسان

:كؿمفأعطابالثقةمفأبناءشعبه،ثـيكمؿقائال

الكػػػػػافشػػػػػعرمإفتػػػػػكلىهاربػػػػػان
الكػػػافإفتػػػػرؾالجيػػػاعتمػػػػككهـ
الكػػػافإفتػػػرؾالظػػػالـكجيشػػػه
ككفػػػػػػرتبالشػػػػػػعراألجيػػػػػػرألنػػػػػػػه

كفػػػػػرتبالشػػػػػعراءطػػػػػاؿكقػػػػػكفهـك
بالشػػػػػػعراءفػػػػػػيحانػػػػػػاتهـ ككفػػػػػرتي
كالحػػامميفعمػػػىاألكػػؼكجػػػكههـ
كالسػػػػارجيفإلػػػػىالقضػػػػيةخػػػػيمهـ
ضػػجتحنػػػاجرهـ،كفػػػاررغػػػاؤهـ
كالضػػػػػػاربيفالػػػػػػديؼفػػػػػػيأحزاننػػػػػػا
مػػػػػػزؽمػػػػػػاتػػػػػػرابمزيفػػػػػػان يػػػػػػاشػػػػػػعري



كمػػفطةيػػاف مػػفكجػػهطػػاغكتو
فػػػػػػػػػؾالمئػػػػػػػػػيـالحاقػػػػػػػػػدالمبطػػػػػػػػػاف

طعػػاف(( يهػػكمبدرتػػهعمػػى))الق
بٍةػػػػػيكدكفالبةػػػػػيفػػػػػيالميػػػػػزاف
عنػػػػدالطمػػػػكؿ،كشػػػػعرهـأشػػػػقاني
يترنحػػػكفإلػػػىالصػػػباحالثػػػاني  
فكجػػػػػػكههـأقسػػػػػػىمػػػػػػفالصػػػػػػكاف
كفعػػػػػػالهـأخػػػػػػزلمػػػػػػفالخزيػػػػػػاف 
كتراشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقكابقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذائؼاألكزاف
الينسػػجكفلنػػػاسػػكلاألكفػػػاف  
(ِ)فالشػػعراليجػػدمبةيػػرسػػناف



ليكـالذميتخمىفيهعفرسالته،كيحيدفيهيدعكالشاعرعمىشعرببالزكاؿإفجاءا
ركحهأهكفعميهمفأفيضؿ عفالطريؽالذمرسمهله،هكيجدتركهلمشعرالذميالـز
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ِْ

شعربالطريؽ،كيتخمىعفأبناءشعبهتاركاإياهـلمعدكيظمـكيبطشكيقتؿدكفأفيتصدل
الحرؼله.

،الذميسيركيفماصارتالريحثـيكمؿالشاعرالحديثحكؿرفضهلمشعراألجير،
كماكيرفضمكقؼالشاعرالذميعيشهمكمهكينسىقضيته،ككذلؾالشعراءأبناءالحانات
كالباراتالذيفلـيضعكاالشعرمكضعهبؿضمكاكأضمكابه،كماكيرفضكؿشاعرأصبح

تعدلحركفهـعمىرقابأبناءجمدتهحتىضجتحناجرهـكلكنهـمهماكتبكالفتلسانهسيفان
ككنهارغاءكحجارةالتسمفكالتةنيمفجكع،كماأنهيستنكرمفيعزؼعمىبحكرالشعر

الشعر يطمبمف ثـ كالي س، بالدمكع عالـفقط في له قيمة حرؼزائؼال يمزؽكؿ أف
بناهافكرانتالقارئحكؿرسالتهالخاصةالتييالحركؼكالشعراء،كيكمؿالشاعرنصهمحدثان

:قيدةمفخالؿقصائدبفيقكؿكع

كلقػػػػػػػػػدتجػػػػػػػػػكعقصػػػػػػػػػائدملكنهػػػػػػػػػا
كلكػػػػـيحػػػػاكؿشػػػػدأذفقصػػػػيدتي
الشػػػػػمسأكؿمػػػػػفيقبػػػػػؿجبهتػػػػػي
كقصػػػػائدمتمضػػػػيإلػػػػىأقػػػػدارها
حياتهػػػػػػػػامةمػػػػػػػػكرة كلقػػػػػػػػدتعػػػػػػػػيشي
لكنػػػػػػػػػػػامثػػػػػػػػػػػؿالبػػػػػػػػػػػذكرإذاأتػػػػػػػػػػػي
كهنػػػػػػػاؾيشػػػػػػػتـالكجػػػػػػػكديعبيرهػػػػػػػا



تػػػػػ بىعمػػػػػيمكائػػػػػد))األعيػػػػػاف((
ذكسػػػػػػػػػػػمطةوفيبػػػػػػػػػػػكءبالخسػػػػػػػػػػػراف

لػػػػػػػريحأكؿمػػػػػػػفتمػػػػػػػكؾبنػػػػػػػانيكا
كبقبضػػػػػػػػػػػػتيهاشػػػػػػػػػػػػعمةاإليمػػػػػػػػػػػػاف
منسػػػػػػػػػػػػػػػػػيةبػػػػػػػػػػػػػػػػػدفاترالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػياف
الربيػػػػػػػػعتحػػػػػػػػفلمسػػػػػػػػيقاف فصػػػػػػػػؿي
(ُ)كهنػػػاؾيػػػذكرمحنتػػػيإخػػػكاني



أفحرفػهلػفيمػيفأمػاـاألعيػافيقدـالشػاعررؤيػةكاضػحةيحممهػاكيػدافععنهػا،مؤكػدان
فػػيعػػفالحػػؽ،كاقفػػانانكالرؤسػػاءكأصػػحابالسػػمطة،كأنػػهسػػيبقىصػػاحبرسػػالةكاضػػحةمػػدافع

كجػػهالظمػػـكالظػػالـ،هػػكصػػديؽالشػػمس،كابػػفالػػريح،تمضػػيقصػػائدبمػػفأجػػؿإبقػػاءشػػعمة
مةمػػكرةغيػػرمعركفػػة،إالأنهػػاكزهػػرالربيػػعجمػػاالنتاإليمػػافكجػػذكتهامشػػتعمة،كحتػػىلػػكبقيػػ

شػاعرالػذم،ستزهرمفأكؿإشراقةلمحيػاةكػيتنشػرعبيرهػاكأريجهػامحتفظػةبرسػالةالكعطران
عنها.قضىعمربمدافعان

                                                           
.َّٗ،صُاألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،ج(ُ)



ّْ

"،يتحػدثعػفعمػىهػامشقصػيدتيالضػائعةيتحدثالشاعرفيقصػيدةأخػرلبعنػكاف"
قصػػيدتهكك نهػػاطفمػػةصػػةيرةمدلمػػةزينهػػابالنػػدل،كألبسػػهالػػكفالسػػنابؿالخضػػراء،كيعمػػفعػػف

:فيقكؿ،خكفهعمىقصيدتهالتييراهاابنته

سمتهافيالصيؼك نهاماكصمتقصيدتيالتيأر
قصيدتيالتيخب تفيحركفهاالندل...كنشكة

مجدالسيؼالسنابؿالخضراء....
أخاؼأفيككفقدضيعهاالبريد

أخاؼأفتككفهاجرتإلىمرابعالجميد
فجؼفيهاالنبض

مفبعدماسكبتفيحركفهاالصباح....كانطالؽطفمي
(ُ)الحبيب....



نتمػاءالشػاعرلحركفػه،حتػىبمةػتمكانتهػاعنػدبمكانػةأبنائػه،فهػكالكهذايؤكػدعمػىا
يفرطفيأمقصيدةكتبها،كالينسىأمبيتشعرخطه،كماأنهيتعهدتمؾالقصػائدبالرعايػة

ممهاكأبهىأشكالها .حتىتخرجب جمؿحي

دةعمػػىغيػػرعػػادةالشػػاعرالػػذماتسػػمتمعظػػـقصػػائدبباإليجابيػػةإالأنػػهخػػطفػػيقصػػي
،فهػػكفػػيهػػذاالػػنصمػػؿالكتابػػة،كمػػؿاعتػػادعميػػهجػػاءعمػػىعكػػسمػػا مػػا ،"شػػعرم..إيضػػاح"

:جدبيقكؿنهلـي نسنتيجةلكؿماقدـ،فتالدفاععفالحقكؽ،أل

مفالكتابةياصػديقي سئمتي
كمفدفعالشراعبجكؼليػؿو
ػػكابػػ فالحػػرؼبػػرؽه لقػػدزعمي



كمػػفنػػزؼالجػػراحعمػػىالطريػػؽ
دخافكبػػػػػػػػػػػػػالحريؽتفجػػػػػػػػػػػػػربالػػػػػػػػػػػػػ

كأفالةيػػػػػػػػػػػثخاتمػػػػػػػػػػػةيالبػػػػػػػػػػػركؽ


الكتػػػػػػابفينػػػػػػػا لمػػػػػػاذايكتػػػػػػػبي
ػػػػمفىانككٍبػػػػران حركفنػػػػاصى تيػػػػداسي
فػػػػػالأحػػػػػديصػػػػػيخإذاهتفنػػػػػا
غنػػػاءيالعنػػػدليببػػػ ذفقػػػكمي



كهػػػػػػػذااألفػػػػػػػؽييزخػػػػػػػربػػػػػػػالنقيؽ ؟
كتطػػػػػػردكالػػػػػػذبابعػػػػػػفالرحيػػػػػػؽ
كالأحػػػػػػػػػديمػػػػػػػػػسيػػػػػػػػػدالةريػػػػػػػػػؽ 
(2)غػػػدامثػػػػؿالنحيػػػػبأكالنعيػػػػؽ



                                                           
 .ََِ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
.َُْ،صالمرجعالسابؽ(ِ)



ْْ

الكاتػػػبمػػػفالكتابػػػة،فهػػػكيكابػػػدمػػػرارةالحػػػرؼكالنػػػزؼدكفنتيجػػػة،أخبػػػركبأفلقػػػدسػػػئـ
نػػهلػـيجػػدشػيئامػػفهػذاكالمػػفأالحػرؼبػػرؽ،كأفبعػدكػػؿبػرؽغيػػثيػركمكمطػػريسػقي،إال

نمػػا ذاؾ،ثػػـيسػػتنكرالشػػاعرعمػػىالشػػعراءاسػػتمرارهـفػػيالكتابػػة،لػػيسمػػفبػػاباالسػػتنكاركا،
فصػػمتك افالنتيجػػةكاحػػدةفػػيهػػذاالػػزمفالممتمػػئبػػالكالـالةػػث،فػػالأحػػديقػػدرألنهػػـإفقػػالكاكا،

:جهكدهـ،كالأحديستجيبلنداءاتهـ،كيؤكدالشاعرذلؾفيمقطعآخرقاؿفيه

كنحػفنسػكؽشػعران مضىقػرفه
كنيسػػػرجمػػػفقصػػػائدناخيػػػػكالن
كتهتػػػػػػػػػزالمنػػػػػػػػػػابربػػػػػػػػػػالقكافي
نػػػداكمالجػػػرحكاأليػػػاـتجػػػرم



العميػػؽكنصػػرخفػػيدجػػىالميػػؿ
تطيػػػػػػرإلػػػػػػىالمعػػػػػػارؾكػػػػػػالبركؽ
الحنػػػػػػػػػػػػػاجربػػػػػػػػػػػػػالزعيؽ كتهتػػػػػػػػػػػػػزي
كبػػػػػػػػكؽ..   لمصػػػػػػػػرعنابمزمػػػػػػػػارو



           
كترقصحكلنااألمػكاجنشػكل
نىػػػػػدؽينيػػػػػدؽكاألبػػػػػكابغمقػػػػػى
كيػػؼالتمػػدالميػػالي كأعجػػبي
فػػػػالأٍجػػػػدٍتكتائبنػػػػاالقػػػػكافي



كأمػػػػكاجالةػػػػزاةعمػػػػىالطريػػػػؽ  
كنرجكالنٍصؼمفلصعريػؽ 
شػػػػػػػػػػهابانفيػػػػػػػػػػهنعبيػػػػػػػػػػرلمشػػػػػػػػػػركؽ

(1)انتصفتمفالجانياألبيؽكال


أفالشعراءيكتبكفالشعر،كيكاجهػكفالظمػـكالظػالـ،يشػعمكفمػفقصػائدهـالشاعريرل
الضكءكيسرجكفمنهاالخيكؿكيتكاجهإلىجانبالبنادؽ،تعتمىقصائدهـالمنابركتسمكمع

بؿبالنكراف،كيقربمفحتفهـكمصرعهـ.هتافاتالحناجرإلىأفكؿمايقدمكبيقا

تحالؼالطبيعػةأيضػاضػدهػؤالءالشػعراء،حتػىالميػاليمنعػتعػنهـمفيتعجبالشاعر
الشػػهبالتػػيتػػدلهـعمػػىطريػػؽالفجػػركعمػػىكقػػتالشػػركؽ،فػػالأنقػػذتهػػذبالقصػػائدشػػعبهاكال

نصرتهعمىعدكب،بؿتنكرلهاالجميعكك نهالـتكف.

:إلىأمةاإلسالـالتيتعانيمفالةفمةفيقكؿنفسهافيالقصيدةررسالةثـيكجهالشاع

ثكمى كالساحاتي أيةنيالماؿي
أفيقػػػػػػػػيأمػػػػػػػػةاإلسػػػػػػػػالـإنػػػػػػػػا
ككتؾالشمسكاألحالـجفػتٍ
إذالـتيشػهركاالسػيؼالمعمػى

كضػػيؽ؟ ػػرجو الحػػؽفػػيحى كسػػيؼي
رسػػػػػػػػيجرفناأفيقػػػػػػػػيعمػػػػػػػػىخطػػػػػػػػ

كدقػػػػػتسػػػػػاعةالخطػػػػػرالمحيػػػػػؽ
كتنطمقػػػػػػػػػػػكاكػػػػػػػػػػػ مكاجالمضػػػػػػػػػػػيؽ

                                                           
.َُْ،صُج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)



ْٓ

كتمتحمػػػكامػػػعاإليمػػػافحتػػػى
فخنػػػػػػاسػػػػػػكؼتنهبنػػػػػػاالميػػػػػػالي



بػػػالنكرالحقيقػػػي تضػػػيءاألرضي
(1) كنىٍةدكبعضسائمةالطريػؽ 



ميؿاألمةلمماؿ،حتىأصػبحتأمػةعميػاءالتػرلمستنكرانيتساءؿالشاعرهنامستةربان
كالخطريجرؼاألمةإلىالهاكية،إالماتريد،يستنكرالشاعرعميهـذلؾكسيكؼالحؽمكبمة،

حتىجفتأحالـأبنائها،كديقتأجراسالخطرفيساحاتها،ثـيطمبالشػاعرمػنهـأفييشػهركا
ال سيؼالحؽ،كأفينطمقكاجماعاتجماعاتبقكة،متمسكيفباإليمافمسػتنيريفبنػكرالحػؽ،كا،

كفلهـذكرمفقبؿ.فخفالمياليستكقععمىميثاؽإبادتهـكنهايتهـ،كك نهـلـي

ميهالقصيدةمفنظػرةتشػاؤمية،إالعأنهيالشاعرقصيدتهبهذاالمطمب،رغـمااحتكت
أنهمازاؿيحتفظببعضاألمؿ،كمازاؿينتظرأفتنقمباألمكرإلىاإليجابيةكاألفضمية.

فأ:يبػػدكأفهنػػاؾمػػفاسػػتنكرعمػػىالشػػاعرتمسػػكهبقممػػهكاسػػتمرارببالكتابػػة،مكجهػػالػػه
الشعراليسمفكاليةنيمفجكع،إالأفالشاعرعمىغيرالمتكقعمنهتمنىلكأنػهلػـيكتػب

أصػػبحيتسػػاءؿ،"الشػػعرصػػارالمحنػػةالكبػػرلنػػهفػػيقصػػيدة"إالقصػػيدكلػػـيعشػػؽالشػػعر،حتػػى
كمػاتسػاءؿالئميػػهعػففائػػدةالشػعرفػيزمػػفيسػتخؼبالعقػػؿكالفكػر،كشػبهذلػػؾباسػتحالةنمػػك

:ارفيأرضلـترتشؼالماءيكما،يقكؿاألشج

يػػػػػػاسػػػػػػيدمأنػػػػػػالػػػػػػـأقػػػػػػؿشػػػػػػعرا
أنػػػػػػػػػػػاكممػػػػػػػػػػػاأشػػػػػػػػػػػعمتقػػػػػػػػػػػافيتي
مػػػػػػاذايقػػػػػػكؿالشػػػػػػعرفػػػػػػيزمػػػػػػف
الحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفأهربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
هػػػػػػؿتػػػػػػكرؽاألشػػػػػػجارفػػػػػػيبمػػػػػػد
يػػػػػػػػػاليتنػػػػػػػػػيلػػػػػػػػػـأعتنػػػػػػػػػؽقممػػػػػػػػػان
مػػػػػػػػاذاأقػػػػػػػػكؿكشمسػػػػػػػػناغربػػػػػػػػت
جمػػػػػػػرالكتابػػػػػػػةقػػػػػػػدأضػػػػػػػربنػػػػػػػا



الشػػػػعرصػػػػارالمحنػػػػةالكبػػػػرل
كالهجػػػػػػراصػػػػػػبكاعميهػػػػػػاا لمػػػػػػـك

غػػػؿالػػػرؤلكاستسػػػخؼالفكػػػرا
يػػػػػػاليتنػػػػػػيلػػػػػػـأعشػػػػػػؽالحبػػػػػػرا
لػػػػػـترتشػػػػػؼمػػػػػفمائػػػػػهقطػػػػػرا
يكمػػػػػػانكلػػػػػػـأكتػػػػػػببػػػػػػهسػػػػػػطرا
كالميػػػػػػػؿغػػػػػػػاؿاألنجػػػػػػػـالزهػػػػػػػرا
(ِ)كأضػػاعمػػػفأعمارنػػػاالعمػػػرا



الشاعرعفخيبةأممهحيفعادبشعركفير،كلـيقابؿتعبهكشعربالبالحمدتحدثثـي
نهأصبحيمعفالشعركالكتابة:إكالبالشكر،حتى

                                                           
.َُْ،صُج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)
 .ُّٓ،صالمرجعالسابؽ(ِ)



ْٔ

أبحػػػػػػػػػػػػػػػػرتكاأليػػػػػػػػػػػػػػػػاـتعرفنػػػػػػػػػػػػػػػػي
كظننػػػػػػتأنػػػػػػيقػػػػػػدجنيػػػػػػتلهػػػػػػـ
كبقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكاآلالـتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحقني



كرجعػػػػػػػػتالحمػػػػػػػػدانكالشػػػػػػػػكرا
الشػػػػػػػعراشػػػػػػػعرانإذابػػػػػػػيألعػػػػػػػف

(ُ)كالةصفجؼكلـيزؿنضرا




:يصنؼالشاعربعدذلؾالشعرإلىصنفيففيقكله

يػػػػػاسػػػػػػيدمالشػػػػػػعرفػػػػػػيكطنػػػػػػي
ديدنػػػػػػهصػػػػػػنؼيػػػػػػرلالتصػػػػػػفيؽ

كيطيػػػػػػػػػػػػػػػػػرمنهكمػػػػػػػػػػػػػػػػػانلةايتػػػػػػػػػػػػػػػػػه
كيػػػػػػػػػػػؤمفالسػػػػػػػػػػػاداتإفنطقػػػػػػػػػػػكا
كرفيقػػػػػػػػػػػػػػػػػهعضػػػػػػػػػػػػػػػػػتهمسػػػػػػػػػػػػػػػػػةبة
يشػػػػػػػقىكيعػػػػػػػرلفػػػػػػػيصػػػػػػػراحته



صػػػنفاففاهتػػػؾعنهمػػػاالسػػػترا
كيجيػػػػػػػدفينػػػػػػػاالطبػػػػػػػؿكالزمػػػػػػػرا
مػػػػػفذايشػػػػػاهدعنكبػػػػػانصػػػػػػقرا
كيقػػكؿلمجهػػاؿ....مػػاأدرل  
كسػػػػػػػػػقتهكػػػػػػػػػؼزمانػػػػػػػػػهالمػػػػػػػػػرا
(ِ)كسػػػػػكاباليشػػػػػقىكاليعػػػػػرل



أفالشػػعراءصػػنفافكمػػايػػرل،صػػنؼيكتػػبمػػفأجػػؿأفنصػػفؽلػػه،لقػػدأخبػػرالشػػاعر
مػػاشػػػاءمػػفحكلػػه،دكفهػػػدؼأككهػػذاالصػػنؼفػػارغمػػػفالػػداخؿ،كفراغػػهجعمػػػهيسػػيركفػػؽ

قضػػيةيحممهػػا،فعػػادعميػػهكذبػػهكتممقػػهبرضػػىالنػػاسكبػػالخيرفػػيدنيػػاب،كصػػنؼآخػػريقابػػؿ
كالييهدللهإالكؿشر.صدقهبالمحاربةكالصدكاإلذالؿ،فالييرجىلهخير

بررلهذلؾالكضعالذميكربماأيضاسيطرتعمىالشاعرهناالنظرةالتشاؤمية،
عايشهالشعراءحينمالـيدرؾالناسقيمةمايكتبكففتنكركالهـكحاربكهـ.

رغـذلؾمازاؿمتمسكابرسالتهالتيأخبرعنهافيقصائدأخرل،رغـماالشاعرلكف
فبريؽاألمؿلـيخفت،فهاهكيرلالشعريستمدقكتهمفطهربأفي س،إالأحاطبهم

كتمسكهباإليماف،كنطقهباإلنسانيةفهكمرآةالقمبكرفيؽالركح،ينطؽمدافعاعفالحؽكفي
:"أيضاالشعر"ؿالشاعرفيقصيدةأخرلبعنكافذلؾيقك

قمػػػػػػػؽالشػػػػػػػعرأـرؤلالمهرجػػػػػػػاف
لػػػػػػػـيسػػػػػػػقطالحػػػػػػػرؼبالنفػػػػػػػاؽإذا

هػػػػػػػػػػكفجػػػػػػػػػػرإذاتسػػػػػػػػػػمحبػػػػػػػػػػالحؽ

أـحنػػػػػػػػػػػيفاإلنسػػػػػػػػػػػافل نسػػػػػػػػػػػاف
يتػػػػػػػػػػػػػػكهٍمبػػػػػػػػػػػػػػالطهركاإليمػػػػػػػػػػػػػػاف
إفجػػػػػػػػػػػػػػػػاءبالبهتػػػػػػػػػػػػػػػػاف كليػػػػػػػػػػػػػػػػؿه

                                                           
 .ُّٓ،صُج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)
 .ُّٔ،صالمرجعالسابؽ(ِ)



ْٕ

أفضػػػؿالشػػػعرمػػػاتطػػػاكؿلممجػػػد
كيظػػػػؿالكػػػػالـضػػػػربانمػػػػفالمةػػػػك
الحػػػػػرؼأفيكػػػػكفمػػػػػدمىن شػػػػرؼي



ككانػػػػػػػػػتحركفػػػػػػػػػهمػػػػػػػػػفجمػػػػػػػػػاف
إذالػػػػػػػػػػػـيشػػػػػػػػػػػؼعػػػػػػػػػػػفإنسػػػػػػػػػػػاف
(ُ)كحسػػػػػاـالشػػػػػهيدفػػػػػيالميػػػػػداف



فيإحدلقصائدبرسالةإلىلةةالشعر،إلىالمةػةالعربيػة،المةػةاألـ،فػييكجهالشاعر
 :قائال"،األـصالةإلىالمةةقصيدة"

بكركتيالةةالمجد
يالةةاهلل

أنتالتيتنقذيفالزمافمفالجدبكالصمب
تكفيفبالعهد،إفخافمفأتقنكالعبةالكعدكالعهد

.تدريفماقيمةالحرؼكالقصؼ..
أنتالتيتدفعيفالشراعاتصكبالخميم

الذميشتهيها...شراعانشراعان
تميطيفعفأكجهالحامميفدفكؼالقضية

كالناسجيفقميصانلعثماف
عمىمسرحالشعب""كالراقصيف

كاألكصياءعمىالحيكالميت
(ِ)كاألكلياء  ...قناعانقناعان...

 

كلقممػه،فهػيالتػيتنصػربإفتخمػىعنػهالجميػع،لهيجدالشاعرفيالمةةالعربيةمالذان
كهػػيالتػػيإفكعػػدتأكفػػتفػػيالكقػػتالػػذمالينفػػذكعػػدبأحػػدغيرهػػا،هػػيالتػػيتعمػػـمػػاقيمػػة

إلىجانبالبندقيةاليقؿأهميةعنها،هيالتيتسكؽالخيرإلػىالحرؼ،ككيؼيككفسالحان
مفالحجارةكيتخدعالنػاسبهػا،ثػـكؿمكاف،كماكتكشؼزيؼالكجكبالتياستعارتأقنعة

يكجػهالشػاعرإلػىهػذبالمةػةالعظيمػةرسػالةيطمػبفيهػامنهػاأفتكػكفالخػالصلػهكلمجميػع،
أفتككفمعهحتىيقمبالمس لة،حتىيصبحقكمههـاألقكل،يمتمككفقكةالتضاهى،حتى

فيػال،كيشػرؽالصػباح،كفػييكبرفيهـالحمـكيحمػكفالػدياربكػؿمػااسػتطاعكا،فتزهػرأرضػهـ
:ذلؾيقكؿ

                                                           
.َُّ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
 .ْٓ،صالمرجعالسابؽ(ِ)



ْٖ

فككنيإذاماتمطىالزماف
كأخنىعمىالناس...ككنيالبراؽكككنيالمدار 

ياغانم""تعالينعمدجميعالخطايابفيضؾ
هاتاليديف...نضـالجناح...نسفالسيكؼ

نسافرعمىجنحؾالمستميت
كيةدكالحسيسالذليؿزئيرا
رانكمستنقعالصمتيةدكهدي
كنسقطفكؽاليباسانهمارا
تعاليلنشقىكنكبرفيؾ

لنشقىكنكبر...نكبرحتىنصير"حماةالديار"
كيكبرفيناالمساءالةريب
كأرضالعناقيدتزهرفالن
(ُ)كنرسـفكؽالجراحالنهارا

 

التييمتمكهاتهرؤيك،فيهانظرتهلمشعركضحتنصكصالشاعرالسابقة،كالتيباستقراء
هكرسالةكقضيةكمنهاج،رسالةمفإنسافمؤمفالشاعرفالشعرعندإ:ستطيعالقكؿتنحكب

الرسالة بهذب كهك كتعالى، سبحانه اهلل له خطه منهاج كفؽ يسير كدينه، كعقيدته بقضيته
يستطيعأفيكصؿمايريدإلىالعالـأجمع،كأنهيستطيعأفيقمبالمسائؿالتيتقؼفيكجه

إلىصالح فيبعضشعبه لكنه عنها، أهمية تقؿ ال البندقية، شقيقة يرلالقصيدة ألنه هـ،
األحيافكافيتعرضإلىبعضالمضايقاتحكؿانعداـأهميةالشعر،رغـبعضالي سالذم
حتىتمأل القصائد هذا إالأنهكافاليزاؿيحتفظببريؽأمؿتزهرمعه كافيسيطرعميه،

.نكرهاحتىيضيءالمشرقيف،كيشرؽكجماالناألرضعطران

  

                                                           
 .ْٓص،ُج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)



ْٗ

والصوت بالموسيقى اإليقاع عالقةثالثًا:   

ي خذالحديثعفعالقةاإليقاعبالمكسيقىكالصكتإلىدراسةالعالقةبيفالمكسيقى
شيءم لكؼعندجميعالشعكبمهماكافنصيبهـمفالحضارةكالشعر،حيثأفالمكسيقى

فال البداكة، بيفاإليقاعكالمكسيقىاءيجهؿالةنشعبانتجدأك كبذلؾتعتبرالعالقة عالقة،،
فهكشيءفطرمتاريخيةمكغمةفيالقدـبالنسبةلمحضاراتالشرقيةكالةربيةعمىالسكاء،

بسائراألعماؿالتيتيبنىعمىالفطرةكالةريزة، بهكمايقـك فمـيكفالشعرلدلاإلنسافيقـك
نماكافينشيعامؿمعاممةالخطابالعادمعند بطريقةتقكماإلحساسدإلقائهأكالتمفظبه،كا،

انفاحتاجتركافالكالـكمهمنثك:"يقكؿابفرشيؽكالقربمفالخطػابالمكسيقي،ـكاالنتظا
أخالقها،كطيبأعراقها،كذكرأي امهاالصالحة،كأكطانهاالنازحة...العربإلىالةناءبمكاـر

:فلمكالـ،فمماتـلهـكزنهسمكبشعرا،ألنهـشعركابه،أمفتكهمكاأعاريضجعمكهامكازي
،لقدتحدثابفرشيؽعفالدافعالذمدفعالعربإلىكتابةالشعر،كعفالكزفالذم(1)"فطنكا

بيفالشعركيزدادالقربيعتبرالشرطاألكؿالكاجبتكافربفيهذاالكالـكييسمىشعرا،
الشكالمكسيقى مفاآلالتعػرمصحكبانحيفيككفإنشاد أكمجمكعة مكسيقية كما(2)بآلػة .

فػي كالمكسيقى الشعر مادتهيمتقػي لةكم خطاب هك البسيط تحديدب في فالشعر الماهيػة،
.(ّ)األساسهياألصكات،ككذلؾالمكسيقىفهيتقكـعمىاألصكات
شؾأفالشعرفيحقيقتهكلقدجاءاإليقاعبتتابعهالمنتظـفيالمكسيقىكالشعر،كال

لذا(ْ)فهكمرتبطفيكثيرمفاألحيافبتعريؼاإليقاعالمكسيقي...ضربمفالمكسيقى ،
مفعناصرالجماؿفيالشعر،اليقؿأهميةعفألفاظهكمعانيه،ك"عنصريعتبراإلنشاد

قديخفضاإلنشادكماأفسكء،حسفاإلنشادقديسمكبالشعرمفأحطالدرجاتإلىأرقاها
التخفيمافيهمفجماؿكمعانيهالساميةظالالنمفالشعرالجيدكيمقيعمىألفاظهالعذبةك

كتفخرالعربب فالشعرهكديكانها،كماكتؤكدفخرهاأيضابارتباطشعرهابالةناء ،(5)حسف"
عمىاإلنشادالذكاإلنشاد، الناسعفاقمهيتنمكاففياألغمبشفكيانفحقيقةالشعركانتتقـك
.كمايسمعكنههة،افشمطريؽال

                                                           
 .20ص،محمدمحيالديفعبدالحميدتحقيؽ:،ابفرشيؽالقيركاني،نقدبهكآدابالعمدةفيمحاسفالشعرك (ُ)
 .ّْ-ّّ،صُجخميسالكرتاني،خميؿحاكمنمكذجا،،ثياإليقاعفيالشعرالعربيالحد:ينظر (ِ)
 .44ص،المرجعالسابؽ:ينظر (ّ)
 .ُٓص،د(،ألفتكماؿالركبينظريةالشعرعندالفالسفةالمسمميف)مفالكندمحتىابفرش:(ينظرْ)
.ُِٔص،يـأنيسھاربإ،الشعرمكسيقى(ٓ)



َٓ

أنهمامػعكالمكسػيقي،الشعرماإليقاعبيفانفب فهناؾاختالمـوكقدكافالقدماءعمىع
الحديث العصر في هي كما مازالت النظرة كهذب جنسكاحد، إلى هذا،(ُ)يرجعاف كيقكد

لقدةالقائمةبيفاإلنشادكالشعر،الحديثإلىتعريؼاإلنشادلندرؾمفخالؿالتعريؼالعالق
نماقيؿلمطالبناشد:"قاؿأبكمنصكراألزهرم:كردفيلسافالعرب لرفعصكتهلمطمب،كا،

الصكت،:النشيدك بالتعريؼرفع إنشادك،فسميمنشداككذلؾالمعرؼيرفعصكته مفهذا
.(ِ)الشعر،إنماهكرفعالصكت"

ذاترؾاإل"...كيقكؿالجاحظ:ك حسه،فسدسافالقكؿماتتخكاطرب،كتبدلتنفسه،كنا،
الصكت..." برفع كي مركنهـ المناقالت، كيعممكنهـ األرجاز، يرككفصبيانهـ كما(ّ)ككانكا ،

كالشعرفيقكله بيفاإلنشاد الكثيقة األلحافالمكزكنة:كضحالعالقة "صارتالعربتقطع
المكزكنة، األشعار عمىمكزكففتضععمى فتقبضك،مكزكنا األلفاظ تمطط تبسطكالعجـ

العرب-يرلأف–فالجاحظ ،(4)"حتىتدخؿفيكزفالمحففتضعمكزكناعمىغيرمكزكف
كماكالتمططهالتككفعمىهيئةالكالـتضعالمكزكفمفاأللحافعمىالمكزكفمفاألشعار

بالمكازنةإلىإبداعاتأفضميتهانكهنايتجمىدفاعالجاحظعفشعرأمتهمظهر،يفعؿاألعاجـ
.األمـغيرالعربية

الفاعميةالتيتمنحالحياةلمعالماتالمتةايرةالتيتؤلؼ"إفاإليقاعبمةةالمكسيقىهك
مظهرإلىاالرتباطالكثيؽبيفاإليقاعكالحركة،فهكقكد،كهذاي(5)"بتتابعهاالعبارةالمكسيقية

خالله مف مختمفة عناصرتتكرر هكهذاكيككف، الزمف في كالتناسب كاالنتظاـ التكرار
ميزالفالسفةبيفاإليقاعالمكسيقيكاإليقاع.كمااألساسلكؿمفاإليقاعالمكسيقيكالشعرم

الشعرمعمىأسػاسأفالػشعرمادتػهالحػركؼكالكممات)تقسيـالزمافبالحركؼالمسمكعة(،
.(ٔ)لنةـأمالمقاطع(كأفالمكسيقىمادتهااألنةاـ)تقسيـالزمػافبا

                                                           
 .ُِّص(فيالبنيةاإليقاعيةلمشعرالعربي،كماؿأبكديب،ُ)
.(نشد)مادة،َُج،ابفمنظكر،(لسافالعربِ)
 .ٖٓص،اركفھتحقيؽ:عبدالسالـ،الجاحظ،(البيافكالتبييفّ)
 .ّٖٓص،المرجعالسابؽ (ْ)
 .ُِّكماؿأبكديب،ص،فيالبنيةاإليقاعيةلمشعرالعربي،نحكبديؿجذرملعركضالخميؿكمقدمةفيعمـاإليقاعالمقارف (ٓ)
ينظر:(ٔ)
.ِْ-ُٖص،المكسيقى،ابفسينا،تحقيؽزكريايكسؼعمـجكامع-
المةةكأنكاعها-  .َْٕص،ِ،جإبراهيـالبجاكم،محمدبؾ،عميمدمح:تحقيؽالرحمفجالؿالديفالسيكطي،عبد،المزهرفيعمـك
 .ُٕغطاسعبدالممؾخشبة،ص:كتابالمكسيقىالكبير،أبينصرالفارابي،تحقيؽ-
.ِٔٔصعمرفاركؽالطباع،:تحقيؽكتقديـ،الرازم،أحمدبففارسالصاحبيفيفقهالمةةكمسائمها-



ُٓ

مستطابفيالمكسيقي،إلىأفكركدخمسحركاتفيكزفلفكقدذهبابفسينا ظو
.(ُ)كمكركبفيالشعر

 

كال،(ِ)اإليقاعالشعرمكالمكسيقييتفقػاففػياالنتقػاؿالمنتظـبيفعناصركؿكزفإف
،إذ(ّ)رهامعتمداعمىالمةةشؾأفالمكسيقىتثيرالعاطفةمعتمػدةعمػىاأللحاف،كالشعريثي

إ الشعر، بكاعث هي الةناء فبكاعث عنها، كيعبراف العاطفة عف يصدر كميهما إفف ثـ
معا فيهما أساس ك،المكسيقى النةمات مكسيقى الةناء مكسيقىكاأللحاف،ففي الشعر في

أ،األلفاظكاألكزاف به تةنىبالنثرألفالناسإفتةنكا كؿاألمرالكلذلؾالنعرؼشعبا
أف هذاظكاهرالترنيـككأكثرطكاعيةلمتنةيـالةناءبالكالـالمكزكفأكلىكيمبثكفأفيحسكا

أفأحدالفركؽبيفالمكسيقى،إالفيغيربمفاآلدابكثيرةفياألدبالعربيالقديـكاالرتباط
انتدبيستعمؿأصكاكالشعرهػكأف"المكسيقىتستعمؿأصكاتاالمعنىلهاكمادةأكلية،كاأل

  .(ْ)"مميئةبالمعانينسميها"األلفاظ


الجمعبيفالشعرالشعرإلىعدـالتفرقةبينهماألفكانتالعالقةشديدةبيفالةناءكف
كالةناك الكالـ ت ليؼ بيف الجمع يعني بيفء جمع إذف فهك األلحاف المفظت ليؼ مكسيقى

ك أكمكسيقىالمحف، ما بدليؿاشتراكهملإلىاعتبادهذا لمشعر أصؿ هك الةناء أف فير ا
.ترنـبالشعربعضالمصطمحاتإذيقاؿغنىك



القارئ مع تنساب ككنها لمةناء غيرها مف أكثر صالحة الشعر بعضبحكر كتعتبر
كبحر،كبحرالمتقارب،كبحرالكافرالرمؿبحرك،الرجزبحرانسيابا،كمفأمثمةتمؾالبحكر

،ككثراستخدامهامعه،كقدكتبالشاعرمحمكدمفمحعمىأجناسالةناءكهيمفالمتدارؾ
،التيجاءتعمىبحرالرجز،"أـالمدائفقصيدة"لذكر،فمفأمثمةكتابتهكؿالبحكرالسابقةا

:قاؿفيهاالشاعرمحمكدمفمحكمما
تحيةنمعطرب

إليؾيامدينتيالمنكرب
تحيةالطيكركاألقاح
                                                           

.َٗص،ابفسينا،مكسيقىجكامععمـال-ّالرياضيات-الشفاء:(ينظرُ)
.َِٓص،ألفتكماؿالركبي،نظريةالشعرعندالفالسفةالمسمميف)مفالكندمحتىابفرشد(:(ينظرِ)
.ََّص،أصكؿالنقداألدبي،أحمدالشايب:(ينظرّ)
.ْٓفيالنقداألدبي،عبدالعزيزعتيؽ،ص:(ينظرْ)



ِٓ

تحيةالندل
يامدينةالهدلإليؾ

إليؾيامدينةالرسكؿ
إليؾياناصعةالجبيف

ياطيبةالفركعكاألصكؿ
تحيةالةراس

(ُ)إليؾياطاهرةاألنفاس
 

 :كقدقاؿفيها "لك...."كمفكتاباتالشاعرعمىبحرالرجزقصيدتهالتيتحمؿعنكاف
لككافسيدميناـمثممانناـ

نالككافي كؿالقديدمثم
أكينزؼالصديدمثمنا....كيشرباآلالـ

يطاردالمقمةمفهناكمفهناؾ
لكمرةيناـفكؽهذباألشكاؾ......

ألدرؾالفارؽبيفليمتيف
،(ِ)كأدرؾالفارؽبيفزفتيف

 

:"الةرباء"أمامفكتاباتالشاعرعمىبحرالرمؿالةنائيفقدقاؿفيقصيدة
..آبيامكتىعمىهذاالطريؽ....

.....كياجرحالسنابؿ.آبياحزفالعصافير
آبياصمتالجداكؿ.....
سقطتكؿالمسافات

كبيركتتةازؿ
كيؼأستنبتقمحا
كيؼأستنبتسفحان

(ّ)كأناأخطكعمىظهرالزالزؿ.... ؟
 

                                                           
 .َّٓ،صُج،مح(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفُ)
 .ِّٓ،صالمرجعالسابؽ(ِ)
 .ِٗٓ،صالمرجعنفسه(ّ)



ّٓ

شاعرعمىبحرالمتقاربأيضاكمفأمثمةذلؾقصيدتهالتيتحمؿعنكافالكقدكتب
  :قاؿفيهاكمما"، لفمسطينيالشماؿاقطار"

يمرالقطارسريعان
إلىأيفيعبرهذاالقطار؟

ككابدتماالتطيؽرحمتكثيران
كهدتؾهدتؾأيدمالعثار

كهاأنتترحؿعبرالشماؿ
إلىحيثيختنؽالكردكالضكء

تصطفؽالريحكالمكج
تنتحرالقبراتالحبيبة

يزدحـالميتكفعمىالقبر
السؤاؿ....يصرخفكؽالقبكر

كيعصؼفكؽالقبكرالةبار
إلىأيفيرحؿهذاالقطار..... ؟

إلىأيفيدفعهالدافعكف
(1) إلىأمهاكيةأكقرار......

 

منها،البحرأمابحرالكافرفقدكردتمجمكعةكاسعةمفالقصائدالتيكتبتعمىهذا
:ا"،كقدقاؿفيهأغنيةصمكدلممخيـالفمسطينيقصيدة"

صػػػمدتكصػػػارديػػػدنؾالصػػػمكد
بقيػػػػػػػػػػػتكألػػػػػػػػػػػؼمجػػػػػػػػػػػزرةتكلػػػػػػػػػػػت
ـياألجيػػػػػػػػػػػاؿلحنػػػػػػػػػػػان كقفػػػػػػػػػػػتتعمػػػػػػػػػػػ
سػػػػػمكتعمػػػػػىالقيػػػػػكدكصػػػػػانعيها
خرجػػػػػتمػػػػػفالخيػػػػػاـشػػػػػكاظنػػػػػار
فكػػػػػػػـجػػػػػػػػرحأصػػػػػػػابؾمػػػػػػػػفلئػػػػػػػػاـ



العبيػػػػػدبػػػػػؾالعبيػػػػػدلكلػػػػػكأغػػػػػر
يبيػػػػػػػػػػػػػػػػػدالقػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمكفكالتبيػػػػػػػػػػػػػػػػػد
فػػػػػػػػػػػػػػػػػدائيافيكتمػػػػػػػػػػػػػػػػػؿالنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد
كهػػػػػػؿتقػػػػػػكمعمػػػػػػىحػػػػػػرقيػػػػػػكد
كدتمظػػػػػػػػػػيكالطةػػػػػػػػػػاةلهػػػػػػػػػػاكقػػػػػػػػػػ
(ِ)لهػػػػـقػػػػكؿكلػػػػيسلهػػػػـعهػػػػكد



                                                           
 .ِّْ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
.ُّٔالمرجعالسابؽ،ص(ِ)



ْٓ

ذ الفراهيدم أحمد بف الخميؿ كاف ذا أفحاكا، مرهؼبدليؿ فيسمكسيقي كتابا له
ككاإليقاع فيالنةـ كتابكاحد،آخر فمفكقيؿهما الةناء، فيها التيكثر عاشالفترة قد

يمكفأفيخضعلهلشعر،كماالطبيعيأفيدفعهذلؾالةناءالمتعدداأللكافإلىالتفكيرفيا
حتىاهتدلإلى،يستعرضفيهااألشعارالعربيةالخميؿعكؼأيامانإف:قكانيف،لذاقيؿمف

بهالشعرالذمكافييتةنىهناهكأفنيالقارئمهمايكفمفأمرفالذمييعكبحكرالشعر،
.هكالذمأكحىلمخميؿباختراععمـالعركض
"أىسىاسالشعرمكسيقى،الكمؿالفنيفيالشعرفعنصرالمكسيقىركيزةمفركائزالع

 تطفك أف المكسيقى لهذب كبد السامع أذف في مؤذنة السطح مفعمى ضرب فالشعر ال ا،
 .(ُ)النثر"

  

                                                           
 .21ص،عبدالقادرعبدالجميؿ،هندسةالمقاطعالصكتية(ُ)



ٓٓ

اإليقاع والتمقيرابعًا:   

فيماسبؽ.جاءشركطتحقيؽاإليقاعالشعرم،كجكدالنظاـكالبنيةكالكزفكمابيفمف

إذمفالضركرمالشعكربهػذبالذكرالتيعدكافيةلتحقيؽاإليقاع،كلكفالعناصرالسابقة
كثيقػانإلىأفاإليقاعيػرتبطارتباطػانالقارئذ،كهذاي خ(ُ)يالعناصربفضؿمجهكدذهنيكتخييم

دراؾالمعػػػانيكطريقػػةالتفكيػػػرالذهنيػػػةتختمػػػؼمػػػف بػػالتمقيالفػػػردمالالجمػػػاعي،ألفاألخيمػػػةكا،
ذاتالظػكاهراإليقاعيػةفػيهنفسػخصالكاحػداليػدرؾعػادةفػيالػنصالشف"شخصإلىآخر،

.(ِ)"قراءتيف

،كبمةػتالعنايػةأكجهػافػيعصػكركقارئػاناعتنىالنقػدالعربػيالقػديـبػالمتمقي،سػامعان"لقد
إفالنقػدالعربػيكضػعالمتمقػيفػي:إلىالقػكؿقديدفعؾازدهارالنقد...كبمةتهذبالعنايةحدان

همػػػةمػػػفمنػػػازؿاألدب،كقصػػػدببخطابػػػهقصػػػدا،كحػػػثالشػػػعراءعمػػػىأفيكػػػكفشػػػعرهـمنزلػػػةم
فالهدؼاألكؿمفكتابةالشاعرلنصه،هكالتعبيرعفمجتمعيعيشفيػهإ،إذ(ّ)"متكجهاإليه

عمػػىشػػكؿرسػػالةتمخػػصكاقعػػه،ثػػـيكجػػههػػذبالرسػػالةإلػػىالمجتمػػعالمتمقػػيالػػذميتػػ ثربشػػعرب
فالعالقػةإ:القػكؿدتحقؽهػدؼالشػاعر،لػذااليمكػفسعاألثركهنايككفقكبقكلهممايترؾكا

نماتقكـعمىأسستربطبيفالشاعركهدفػهمػفجهػة، بيفالقارئكالنصتقكـعمىالصدفة،كا،
كبػػػيفالمتمقػػػػيكرؤيتػػػػهلمػػػػنصمػػػفجهػػػػةأخػػػػرل،كبمػػػػاأفالتمقػػػييعتبػػػػرمػػػػفضػػػػركراتالعمميػػػػة

األدبالعربيمنذنش ته.اإلبداعية،إذفهكمتجذرفي

فينظرةريتشاردزإلىاإليقاعكالكزفالذميعدبصػكرةخاصػةهامانكي خذالمتمقيمكقعان
فآثػاراإليقػاعكالػكزف"،ذاؾأفاالثنيفيعتمدافعمىالتكػراركالتكقػع،جاءسابقانمفاإليقاعكما

يحدث،كعادةيككفهذاالتكقعالتنبعمفتكقعناسكاءكافمانتكقعحدكثهيحدثبالفعؿأكال
.(ْ)"شعكريا

كيػػرلريتشػػاردزأفتتػػابعاألصػػكاتعمػػىشػػكؿمعػػيفيهيػػئالػػذهفلتقبػػؿتتػػابعجديػػدمػػف
هذاالنمطدكفغيرب،فاإليقاعإذف،مرتبطبالتتابعاتالمختمفةلمسمسمةالمةكيةالمنسجمةمػعمػا

                                                           
 .ِٔخميسالكرتاني،ص،اإليقاعفيالشعرالعربيالحديث:ينظر (ُ)
.ِٕ-ِٔص المرجعالسابؽ، (ِ)
 .ٖٓاؿالنصعندالعرب،محمدالمبارؾ،صاستقب(ّ)
 .ُٖٓص،ريتشاردزأ.،مبادئالنقداألدبيكالعمـكالشعر (ْ)



ٓٔ

النسػػيمالػػذم"كهكػػذايكػػػكف.(ُ)نسػػجاـأحيانػػاينتظػػربجهػػازالتمقػػيلػػدينا،كالخارجػػةعػػفهػػػذااال
يتػػ لؼمػػفالتكقعػػاتكاإلشػػباعاتأكخيبػػةالظػػفأكالمفاجػػآتالتػػييكلػػدهاسػػياؽالمقػػاطعهػػك

.(ِ)"اإليقاع

كبذلؾيعتبرالمتمقيكمدلت ثربهكاألهـلدلالشاعر،ألفالشاعرحيفيكتبقصػيدته
فيكمماته،كهكبدكربيعيدتكجيههػذبالقصػائدكبيرانانأثرايككفقدانطمؽمفمجتمعكبيئةتركت

ذمتركتػػهالػػذمانطمػػؽمنػػه،كهنػػاهػػكبحاجػػةإلػػىأفيستشػػعرمػػدلاألثػػرالػػهذاتػػإلػػىالمجتمػػع
جػػدأفالشػػاعرمحمػػكدمفمػػحقػػدكجػػهقصػػائدبإلػػىجهػػاتمختمفػػةحركفػػهفػػينفػػسالسػػامع،كت

كهػي"إلىمتػى؟باألمةجمعاءفيقصيدته"كيخاطكشرائحمختمفةمفشرائحالمجتمع،فهاه
:السريع،قاؿفيهابحرالقصيدةالكحيدةالتيكتبهاعمى

القػػػػػدسمػػػػػازالػػػػػتعمػػػػػىحالهػػػػػا
يػػػػػػػػػاأمتػػػػػػػػػييػػػػػػػػػاكعبػػػػػػػػػةلمهػػػػػػػػػدم
مػػػازاؿنػػػبضالحػػػبفػػػيخػػػافقي
أرنػػػػػػػكإلػػػػػػػىتمػػػػػػػؾالكجػػػػػػػكبالتػػػػػػػي
مػػػػػػػػػػػػازاؿفينػػػػػػػػػػػػاعصػػػػػػػػػػػػبةحػػػػػػػػػػػػرةي
تمضيكيمضيالفجرفيإثرها



""""كالرممػػػػػػػػة""كالمػػػػػػػػد كالكرمػػػػػػػػؿي
ي يهػػػػػػاالسػػػػػػيؼالػػػػػػذميصػػػػػػقؿ
متػػػػػػػػىيجػػػػػػػػيءالقػػػػػػػػادـاألكؿ؟
فيهػػػايضػػػيءالميػػػؿبػػػؿيرحػػػؿ
فػػػػػػػيكػػػػػػػؿيػػػػػػػكـحبمهػػػػػػػايفتػػػػػػػؿ

(ّ)الفيصػػؿلقػػكؿإفقالػػتهككا


يخاطبالشاعرفيهذبالقصيدةاألمةجمعاء،يذكرهـبالقدسكالمدكالرممةكالكرمؿ،ثـ
بك كيعيسميأمته كيستحثهـ كبسيؼالحؽ، الهدل، فهـبة الميؿ، الذمييزيؿ النهار يككنكا

ف ستشعرت ثيرتأفهكالقكؿالفصؿ،كلؾـفقكلهقالكاأحراريمضيالفجرحيثيمضكف،كا،
الديف.هذبالكمماتعمىأمةاإلسالـالتيالزاؿالخيرفيهاقائمان إلىيـك

ندبشقيقةكيشعؿالشاعرالثكرةفينصآخربعثهفينفكسأبناءشعبه،فالقصيدةع
 يدفعها تالبندقية،تترؾفيالنفسأثرا كاضحانلمدفاععفاألرضبالركحكالجسد، فيجدهذا

:قاؿفيهاالبسيط،كقدبحرعمى"هذاهكالرد"قصيدةالشاعر


                                                           

 .ُٖٓص،ريتشاردزأ.،مبادئالنقداألدبيكالعمـكالشعر:ينظر (ُ)
.ُٖٖص،ريتشاردزأ.،مبادئالنقداألدبيكالعمـكالشعر (ِ)
 .ِْ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحّ)



ٕٓ

هػػػػذاهػػػػكالػػػػردالشػػػػعركالخطػػػػب
نمػػػػػػػػدأجسػػػػػػػػػادنالمشػػػػػػػػمسنزرعهػػػػػػػػػا
كن كؿالرمؿمفجػكعكمػفعطػش
لقػػػػػػػػػػدتػػػػػػػػػػ لؽفػػػػػػػػػػيآفاقنػػػػػػػػػػاحجػػػػػػػػػػر



نمػػػػػػػاثػػػػػػػكرةفػػػػػػػياأل رضتمتهػػػػػػػبكا،
كالعشػبعمىالضفاؼفيجرمالماء

كمفدماءالضحاياتمطرالسحب
(ُ)حتػػػىرأيػػػتإليػػػهالةػػػارينتسػػػب



يبعثالشاعرالثكرةفينفكسأبناءشعبهمفخالؿإشاراتخفية،تؤكدعمىأفالثكرة
ؿالكصكؿإلىمرحمةكممتهعمىهذاالخيارمفأجكٌحدهيخيارالشعبالكحيد،كأفالشعب

.التحرير

فت ما الذيف الفمسطينييف الالجئيف نفكس إلى الحنيف الشاعر تحفئكييعيد نفكسهـ ت
صباحفيقصيدة"عمىبحرالكافركتشتاؽإلىبالدغادركهاقسرا،يقكؿالشاعرمحمكدمفمح

:كطنه"مخاطبانالخير.....صباحالزعتر

صباحالخيركالسريسكالزعتر
الخيرياكترانشددنافيهقامتناصباح

كيافجرانركزنافيهرايتنا
(ِ)صباحالخيريامفعشتنانبضا



يكجهالشاعرفيقصيدةأخرلبكصمةالشعبإلىاهللعزكجؿحيفيدعكاهللأفيزلزؿ
الثقةباهللفيكؿكقت،ليصبحكؿ أركافالعدكالظالـالةاشـ،كهكبذلؾيبعثفينفكسهـ

متيقنانعرب فمسطيني "ي قصيدة في ذلؾ كرد كقد ناصرهـ، اهلل كغربأف "شرؽ بحرعمى
:حيثيقكؿالبسيط،

يػػػامػػػفقضػػػاؤؾبػػػيفالكػػػاؼكالنػػػكف
مػػػػػػػػػفبطػػػػػػػػػرو"لقػػػػػػػػػدت لػػػػػػػػػهذاؾ"العمػػػػػػػػػم

يخػػػػػػػطقانكنػػػػػػػهالكحشػػػػػػػيمػػػػػػػفدمنػػػػػػػا
يظػػػػػػػػػػفأفالميػػػػػػػػػػاليغيػػػػػػػػػػرمنجبػػػػػػػػػػةو



أركػػػػػػافالشػػػػػػياطيف-بحقػػػػػػؾ-زلػػػػػػزؿ
ك نػػػػػػهلػػػػػػيسمػػػػػػفمػػػػػػاءكمػػػػػػفطػػػػػػيف

تخؼب شػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿالقػػػػػػػػػػػػػػػػكانيفكيسػػػػػػػػػػػػػػػػ
(ّ)كأننػػػػاسػػػػكؼنطفػػػػكفػػػػيالمػػػػكازيف



                                                           
 .ّّ،صِج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)
 .ّْصالمرجعالسابؽ،(ِ)
 .ْٖ،صالمرجعنفسه(ّ)



ٖٓ

كمػػاأفالشػػاعريػػؤرخبقصػػائدبالمػػذابحالتػػييرتكبهػػااالحػػتالؿيحػػؽالشػػعبالفمسػػطيني
"المذبحػة"أثرهذبالجرائـعمىنفػكسأبنػاءالشػعبالفمسػطيني،فقػدأهػدلالشػاعرقصػيدةناقالن
اإل إلىالخفيؼبحرعمى ؿيهكدفيصالةالفجربىبراهيميفيالخميؿمفقًشهداءمذبحةالحـر

،كقدقاؿفيها:هػُُْْمفعاـ
إفحزنػػػػيعميػػػػؾحػػػػزفطكيػػػػؿ
يػػاخميػػػؿالرحمػػافكيػػػؼأغنػػػي



فمػػػػػػػػػػػؾاهللكحػػػػػػػػػػػػدبيػػػػػػػػػػػاخميػػػػػػػػػػػػؿ
كأمػػػػاميهػػػػذاالمصػػػػابالجميػػػػؿ



أمدمػػػػػػػػػعهػػػػػػػػػذاالػػػػػػػػػذميةسػػػػػػػػػؿالجػػػػػػػػػرحكأمالكػػػػػػػػػالـذاؾالبػػػػػػػػػديؿ؟
(ُ)ؿالشػػػػػفابالػػػػػذبكؿ شػػػػاخكػػػػػؿالكػػػػالـكانكسػػػػػرالشػػػػعركغطػػػػػىكػػػػ



ناءالخميؿمصيبتهـ،كعاشمعهـحزنهـالثقيؿالذمتزكؿمنهالجباؿ،بشاطرالشاعرأ
إالأفشعكربباآلخريف،عفجنكداهللكعفالتكبيركالتهميؿتمؾالمجزرةالمركعة،باحثانكاصفان

غداياأميرالحياةدة"لـيتكقؼعندأبناءشعبه،إنماخاطبالمسمميفكؿالمسمميففيقصي
:كؿمسمـعمىسطحاألرض،قاؿمكاسيانالمتقارببحرعمى"الجميؿ

لػػػػػػػػػػػػػؾاهلليػػػػػػػػػػػػػاأيهػػػػػػػػػػػػػاالمسػػػػػػػػػػػػػمـ
عمػػػػػػػػػىفػػػػػػػػػرشيسػػػػػػػػػتريحالعبػػػػػػػػػاد
كمػػػػػػػػػػ كمهـكػػػػػػػػػػؿمػػػػػػػػػػايشػػػػػػػػػػتهكف
يحػػػػػػاكرؾالمػػػػػػكتأنػػػػػػياتجهػػػػػػت



يريػػػػػػػدكفمنػػػػػػػؾالكثيػػػػػػػرالكثيػػػػػػػر
أمػػػػػػػػػػفاجػػػػػػػػػػؿأنػػػػػػػػػػؾالتتحنػػػػػػػػػػي
كتهػػػػػػػػػػػػػػػزأبالحقػػػػػػػػػػػػػػػدكالحاقػػػػػػػػػػػػػػػديف

جيػػكشالظػػالـ...تػداعتعميػػؾ


لكػػػػػػػػػـتسػػػػػػػػػتباحككػػػػػػػػػـتظمػػػػػػػػػـ 
كأنػػػػػػػػػػتعمػػػػػػػػػػىفػػػػػػػػػػزعتجػػػػػػػػػػثـ 
كم كمػػػػػػػػػػػؾالشػػػػػػػػػػػكؾكالعمقػػػػػػػػػػػـ 
كيرصػػػػػػػدؾالصػػػػػػػؿكاألرقػػػػػػػـ  



المجػػػػـر ؟ كهػػػػؿيقنػػػػعالمجػػػػـر
كاللمطكاغيػػػػػػػػػػػػػػػػػتتستسػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ؟
كمػػػػػػػاأعمنػػػػػػػػكبكمػػػػػػػاكتمػػػػػػػػكا  
(ِ)كغربانػػػهفػػػيالسػػػماحػػػكـ  



مـفػيمعظػـدكؿالعػالـ،الشاعرفيهذاالنصعفالم ساةالتييعانيمنهاالمسػتحدث
إالالشػػكؾكالعمقػػـ،ييسػتباحدمػػه،يعػػيشفػيقمػػؽكفػػزعمػػفأمظمػـقػػديقػػععميػػه،اليجػدمػػ كالن

لهـ،كلكنهرغـالبدايةالبيكائيةفيمقطػعالحػؽيػزرع حتىغداالمكتصديؽالمسمميفالمالـز
:الصبركالثباتفينفكسالمسمميف،كيذكرهـبكعداهللقائال

                                                           
 .َٖ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
 .ٓٗ،صالمرجعالسابؽ(ِ)



ٓٗ

يػػػػػػاأميػػػػػػرالحيػػػػػػاةالجميػػػػػػؿغػػػػػػذا
سػػػػػينهمرالةيػػػػػثغيػػػػػثالحنػػػػػاف
غداسػكؼتخضػركػؿالفصػكؿ
كتشػػػػػػػػػػػػدكم ذنػػػػػػػػػػػػؾالشػػػػػػػػػػػػامخات
فػػػػػػػػػػالالشػػػػػػػػػػيخيبقػػػػػػػػػػيألحزانػػػػػػػػػػه

كتصػػػػػػػػبحيػػػػػػػػاسػػػػػػػػيدمسػػػػػػػػيدا...
تقػػػػػػػػػػػيـالحيػػػػػػػػػػػاةعمػػػػػػػػػػػىشػػػػػػػػػػػرعة



يؾقرآنػػػػػػػػػػػػػػؾالبمسػػػػػػػػػػػػػػـفسيشػػػػػػػػػػػػػػ
كيحنػػػػػػكعمػػػػػػىالبػػػػػػرعـالبػػػػػػرعـ

البيػػػػػػػدرالمكسػػػػػػػـفػػػػػػػيكيػػػػػػػزداد
كيسػػػػػػػػػػػػػطعبػػػػػػػػػػػػػػدرؾكاألنجػػػػػػػػػػػػػػـ

عػػػػػػػفثديػػػػػػػهيفطػػػػػػػـكالالطفػػػػػػػؿ
كمػػػاشػػػاءؾالخػػػالؽالمػػػنعـ...

(ُ)هػػػػيالعػػػػزلػػػػكأنهػػػػـأسػػػػممكا


لقدنادلالشاعرفيهذاالبيتعمىالمسمـباسػـأميػرالحيػاةالجميػؿ،كهػكمطمػعمكفػؽ
يػػزرعاألمػػؿفػػينفػػسالقػػارئكالسػػامع،كيسػػتحثهلسػػماعالشػػيءالػػذمسػػي تيبػػهالةػػد،يخبػػربأف

لذمسيشفيكؿجركحه،كسييرسؿعميهالخيركالةيثالذميحمؿفػيالقرآفكالديفهماالبمسـا
طياتهالبشرل،حتىتخضركؿالفصكؿ،كيرتفعصكتالحؽفكؽكؿالمآذف،كيصػبحالمسػمـ
هكسيدالمكاقؼجميعاأينماكافكأينماحؿ،يقيـالحياةعمىشريعةاهللككفؽقكانينهالتيأمر

المسمـبها.

باسػـشػعبهكمجتمعػهناطقػانرمحمكدمفمػحكػافلسػانانعفالشاإ:لقكؿستطيعاتمماسبؽ
كأمتهبؿكالمسمميفأجمعيف،يفرحلفرحهـ،كيحزفلحزنهـكيبكيلبكػائهـ،فيتػرؾفػيكػؿمكػاف

فػػينفسػػه،كهػػذايػػدؿعمػػىكجػػكدأثػػركاضػػحانبصػػمةتػػؤثرفػػيكػػؿمػػفتحػػدثإلػػيهـكتتػػرؾأثػػران
ف أصػابالشػاعرهػذاالهػدؼ،حقػؽكػؿمػايسػمكإليػهمػفخػالؿكاضحلمتمقيعندالمتمقػي،كا،

الكصكؿلبةيته.قدنجحالشاعرفيقصائدب،ك

  

                                                           
 .ٓٗ،صِج،محاألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمف(ُ)



َٔ

  :اإليقاع والداللةخامسًا: 

اليستطيعالقارئالعادمتحديػدمعػالـاإليقػاعإالمػفخػالؿالقػراءةالت كيميػةلمػنص،ألف
كممػػات،بػػؿالبػػدأفيتبػػعذلػػؾتكافػػؽتحقػػؽالتكافػػؽبػػيفالحػػركؼكالاإليقػػاعاليتحقػػؽبمجػػرد
 كتجانسفيالمضمكف.

كالبدأفتتةيرنةمةاإلنشادتبعالمحالةالنفسية،فهيعنػدالفػرحكالسػركرسػريعةمتمهفػة
،كقداقترفاإلنشادعندعمماءالعربيةبالشعر،(ُ)مرتفعة،كهيفيالي سكالحزفبطيئةحاسمة"

فممػاذكػربالػدكتكرعػزالػديفإسػماعيؿعػفالخميػؿلظهػكرب،كمكازيػانبػهإذاعتبربالعممػاءمقترنػان
كهنػػػاؾفكػػرةقديمػػػةترجػػػعإلػػىكاضػػػعالعػػػركضالعربػػينفسػػػهالخميػػػؿبػػفأحمػػػد،شػػػاعت"قكلػػه:

كاستفاضػػػت...كهػػػذبالفكػػػرةتػػػذهبإلػػػىتحديػػػدطػػػابعنفسػػػيلكػػػؿكزفأكمجمكعػػػةمػػػفاألكزاف
ف،كبعضػػهايتفػػؽكحالػػةالبهجػػة،كمػػاإلػػىذلػػؾمػػفالشػػعرية.فػػبعضاألكزافيتفػػؽكحالػػةالحػػز

.(ِ)أحكاؿالنفس"

أيػػفعثػػرعػػزالػػديفإسػػماعيؿعمػػىمحاكلػػةالخميػػؿكفكرتػػهالقديمػػة؟كلػػـيػػذكرالمصػػدر"
الػػػذمكجػػػدهمافيػػػه؟لكنػػػهإفكػػػافيقصػػػدتعميػػػؿالخميػػػؿالشػػػكميالسػػػاذجألسػػػماءالبحػػػكر،فػػػ نى

كاألكزاف؟كأنػػىهػػكالطػػابعالنفسػػيالػػذميفهػػـمػػفاسػػتطاعأفيفهػػـربػػطالخميػػؿبػػيفاألغػػراض
كػارعمػىعػزالػديفاسػماعيؿالحػديثحػكؿفكػرةب،يسػتنكريكسػؼ(ّ)"تسمياتالخميؿلألكزاف؟

الػػذميكتػػبعميػػهالبحرتعميػػؿالخميػػؿألسػػماءالبحػػكر،كمػػاكيػػرفضبكػػارربػػطالطػػابعالنفسػػيبػػ
الشاعر.

فػػخذاأراد"يقػػكؿ:ابػػفطباطبػػالبكػػارفهػػذامةػػايرانإالأفمجمكعػػةمػػفالعممػػاءكقفػػكامكقفػػان
الشاعربناءقصيدةمخضالمعنىالذميريدبناءالشعرعميػهفػيفكػربنثػرا،كأعػدلػهمػايمبسػه

جػد،ت(ْ)إيابمفاأللفػاظالتػيتطابقػه،كالقػكافيالتػيتكافقػه،كالػكزفالػذميسػمسلػهالقػكؿعميػه
البحػريعيشهاالشاعرعمػىيميؿإلىت ثيرالحالةالنفسيةالتابفطباطباهنايؤيدالقكؿالذمي

 الذميكتبعميه.

                                                           
.ُٕٓص،براهيـإأنيس،(مكسيقىالشعرُ)
.ُٗص،إسماعيؿعزالديف(التفسيرالنفسيلألدب،ِ)
 .ُِٔد.يكسؼبكار،ص،(بناءالقصيدةفيالنقدالعربيالقديـّ)
.ّْتحقيؽكتعميؽد.محمدزغمكؿسالـ،ص،(عيارالشعر،محمدبفأحمدبفطباطباالعمكمْ)



ُٔ

ذاأردتأف"حػػيفقػػاؿالعسػػكرمأبػػكهػػالؿه،نفسػػكمػػفالعممػػاءالػػذيفكقفػػكاالمكقػػؼ كا،
ف حضرالمعػانيالتػيتريػدنظمهػافػيفكػرؾ،كأخطرهػاعمػىقمبػؾ،كاطمػبلهػاكزنػانتعمؿشعران

يةيحتممها،فمفالمعانيماتتمكفمفنظمػهفػيقافيػةكالتػتمكفمنػهفػييت تىفيهإيرادهاكقاف
أكتكػػكفهػػذبأقػػربطريقػػاكأيسػػركمفػػةمنػػهفػػيتمػػؾ،كألفتعمػػكالكػػالؿفت خػػذبمػػففػػكؽ،أخػػرل

.(ُ)"جمفانكمتجعدانجانف انكزفيجيءسمساسهالذاحالكةكركنؽخيرمفأفيعمكؾفيجيء

الفقػػدكػػافمختمفػػةدعػػتإلػػىذلػػؾ،كأفأغراضػػان،معنػػاباسػػهفػػاختالؼأكزافالبحػػكرنف ا،
بحػػركاحػػد.كهػػؿيتصػػكرفػػيالمعقػػكؿأفيصػػمحبحػػرالطكيػػؿاألكؿلمشػػعرعػػفالبحػػكرأغنػػى

مثال،اكأفيصمحبحرالمتدارؾلمحزفكالرثاءأكالهجاء.المعبرعفالرقصكالخفة

كالبػػػدأف"عبػػالكزف،فيقػػكؿ:فكػػرةربػػطالمكضػػكفهػػكيػػرفضالػػدكتكرشػػكقيضػػيؼأمػػاك
نشػػيرهنػػاإلػػىأننػػاالنػػؤمفبمػػاذهػػبإليػػهبعػػضالمعاصػػريفمػػفمحاكلػػةالػػربطبػػيفمكضػػكع

،إذالقصػيدةتشػتمؿعمػىتامػانالقصيدةكالكزفالذمتنظـفيه،فحقائؽشػعرناتػنقضذلػؾنقضػان
كػؿكزفنظمػتتمفػة،كمكضكعاتب كزافلها،التنظـإالفيها،فكؿمكضكعنظـفيأكزافمخ

.(ِ)"فيهمكضكعاتمختمفة

تػػػ ثيرالحالػػػةالنفسػػػيةلمشػػػاعركالمكضػػػكعالػػػذممصػػػكاب،لاألقػػػربأفكيمكػػػفأفتالحػػػظ
اختيارعادةإلىالشاعرتـفيساعةاالنفعاؿيميؿتحيفلكتابةذلؾأفايكتبفيهعمىالكزف

لػىالتقميػؿمػفاألبيػات االتالممتزجػةبالت مػؿسػكاءكانػتسػركران،أمػااالنفعػالبحكرالقصػيرة،كا،
الخفيؼمعحاالتنفسيةت مميػة،أمػابحر،فخنهاتتناسبمعالبحكرالطكيمة،كيتناسبأكحزنان

الكامػػؿفيتناسػػبمػػعاالنفعػػاالتالقكيػػةب نكاعهػػا،حتػػىإذاازدادتتمػػؾاالنفعػػاالتكجػػدالشػػاعر
جػػدأفكػػؿبحػػريتناسػػبمػػعحالػػةنفسػػيةبحػػكرتكالػػكافر،كهكػػذامػػعبقيػػةالنحػػفػػينفسػػهمػػيالن
أكالبحػرأفنفسالشاعرهككحدهاالقادرةعمىالحكـبمالئمةهػذاالباحثةتعتقدمعينة،كلكف

فيحالةأخرل.ذاؾ،فمايجدبشاعرقديناسبهفيحالةمعينة،قداليككفمناسبان

  

                                                           
 .ُْٓعميمحمدالبجاكمكمحمدأبكالفضؿإبراهيـ،ص:تحقيؽأبكهالؿالعسكرم،لصناعتيف،(كتاباُ)
.ُِٓص،ضيؼشكقي،(فيالنقداألدبيِ)



ِٔ

 : األنساؽ العروضية والداللة

 نسؽ الكامؿ:  -1

":الطيبهللايقكؿعبد كحركات، الشعرجمجمة بحكر أكثر لكفخاصمفكهك كفيه
أريدبهفالمععنصرترنميظاهر،كيجعمهإفخماجمي–دجإفأريدبهال-يجعمهىالمكسيق

كاعذبامعصمصمةكصمصمةاألجراس،مإلىالةزؿكمامفمجرابمفأبكابالميفكالرقة،ح
نز يككف أف يمنعه األبهة مف شهكانيا.كنكع أك خفيفا أك قا لمتةني.. خمؽ ك نما بحر كهك
كدندنةتفعيالتهمفالنكعالجهيرالكاضحالذميهجـ،..المحضسكاءأأريدبهجدأـهزؿ.
.(ُ)كالصكرحتىاليمكففصمهعنهابحاؿمفاألحكاؿعمىالسامعمعالمعنىكالعكاطؼ

البحكرإلبرازالعكاطؼالبسيطةكمفعجائبخصائصالكامؿأنهمفأصمح"كيضيؼ:
عمى،كقدكتبالشاعر(ِ)"غيرالمعقػدةكالةضبكالفرحكالحنؽكالفخرالمحض،كماإلىذلؾ

ؿالعمكدم،أكعمىشكؿ،سكاءعمىالشكالعدداألكبرمفبيفالبحكراألخرلبحرالكامؿ
ألعماؿالشعريةالكاممةمجمدما(مف%18.35،بنسبة)ف(قصيدةي)ثمانالتفعيمة،بمغعددها

:"،التيقاؿفيهارسالةإلىمحمكددركيشكمفهذبالقصائدقصيدة"

كـمرةسنمكت
نباءتزخربالقبكرقؿ:كـمرةسنمكتكاأل

منذالتقينافيهجيرالصيؼ
كاألشجارالتهفكإلىبمدو

كالتبكيعمىأحد
كأنتكماعهدتؾمنذفاضالنهرتصرخمفجديد

الكطفالقريب،كأيهاالكطفالبعيدياأيها
نماصاغكاعمىفمؾالنشيد..... (ّ)هـأثخنكؾكا،

 

الشاعرفيهاعفإيمانهبالنصركأفكعداهللمحقؽالالتيتحدث،"البشارةكقصيدة"
:محالة

                                                           
.ِْٔص،1عبداهللالطيبالمجدكب،جد.،(المرشدإلىفهـأشعارالعربُ)
.ِٕٕ،صالمرجعالسابؽ(ِ)
.ِْٓ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحّ)



ّٔ

لـيبؽغيررصاصتيف
كتبزغالشمسالتيرحمت

كتكتمؿالقصيدة.....ثـيشتعؿالنهار
مسيكتبهاالذيفتمزقتأجسادهـعبرالزنازفالش

أدمنكاااليماففيزمفالتكسب
كابدكاحتىالشهادة

(ُ)أكغمكافيالجرححتىاالخضرار.....


:"األرضمازالتتدكر"كماكتبالشاعرقصيدة


(ِ)قمناكيعكزناالدليؿ.....
هؿتممؾالخيؿالتيبطرت،صعكدالريح،عزؼالبرؽ.....

ةالبديؿ؟كالمة
قمناكتعكزنااإلجابة....
الحزفيعصؼفيمآقينا
كتكتبناالشقاكةكالكآبة

عشركفخارطةكجمهكران.....نشيدان
فيهتشتعؿالحناجر

(ّ)كفمقهكرانكقاهررعش
 

الكامؿصالحلكؿمكضكع،ككؿعاطفةبحرمفالقصائدالسابقةأفيمكفأفتالحظ
 في تساءؿ فقد الشاعر، الشعبيعيشها حالة عف دركيش، محمكد مخاطبا األكؿ المقطع

عفالسجناءالذيفيصنعكفمفأجسادهـشمسيتحدثالفمسطيني،الذميعانيمفالمكت،ثـ
الثالث كفيالمقطع الشعبالفمسطيني،تحدثاالنتصار، لها التيكصؿ الكئيبة الحالة عف

فيه ما بكؿ الكامؿ صهكة الثالثة القصائد في يحتاجهممتطيا ما لكؿ تصمح مكسيقى مف
.الشاعر



                                                           
.َِٓص،ُج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)
.لـيستقيـالكزف(ِ)
.ُِٕ،صُج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ّ)



ْٔ

 :نسؽ الخفيؼ -2

عمىجنبالسريعالخفيؼيجنحصكب" قسناب إذا النعتينطبؽعميه كهػذا الفخامة،
فيفخامتهبالنسبةإلىلسركا.ػؿكالبسيطفهكدكنهمافيذلؾيأماإذاكازناببالطك.كالمنسرح

يالتفاليقربمفاألسجاعقربالسريع،كأنهذكالبحكرالتيذكرناهاأنػهكاضحالنةـكالتفع
الطبيعي" الحكار مف تمكف ال (1)دندنة ، عمى الشاعر كتب مفالخفيؼبحركقد مجمكعة

 عددهاالقصائد )ستوبمغ )ستكف( بنسبة مجمدم%15.14قصيدة، مف الشعرية( األعماؿ
كمفالقصائدتيكتبتعميه،الكاممة،حيثي تيفيالمرتبةالثانيةمفحيثعددالقصائدال

قديـقصيدة"بحرالالتيكيتبتعمىهذا :كمماقاؿفيهاالشاعر"عمىهامشحكارو

نحػػػػف؟قػػػػاؿلػػػػى:قمػػػػتكػػػػال عػػػػربه
قػػػػػػاؿالتيٍنكػػػػػػًرالجػػػػػػذكركالترشيػػػػػػؽٍ
إننػػػػػػػػػػػاأمػػػػػػػػػػػةهيميػػػػػػػػػػػؽيبهػػػػػػػػػػػاالمجػػػػػػػػػػػدي
كجػػػػػػػػػػػػػػػرلإثرهػػػػػػػػػػػػػػػاكدارحكاليهػػػػػػػػػػػػػػػػا



تكلى ماضو قاؿكالمجدي...؟قمتي
قػػػػػػػػػػػػدحانمعمػػػػػػػػػػػػىبهػػػػػػػػػػػػذاالهػػػػػػػػػػػػراء

أمػػػػػاأرضػػػػػعتهبػػػػػاألمسطفػػػػػال ؟
(ِ)شػػػػػػةكفانعػػػػػػفأمػػػػػػهمػػػػػػاتخمػػػػػػى



:نعرضالقصائدالتاليةبحرالكمفالقصائدالتيكتبهاالشاعرعمىهذا


 "نحفإسالمناعظيـعظيـقصيدة:"

فػػػػييػػػػدينايضػػػػيءهػػػػذاالزمػػػػاف
نخطػػػػػػػػػػك إفخطكنػػػػػػػػػػافمممكػػػػػػػػػػاـر
نحػػػفمػػػفعمػػػـالسػػػحائبجػػػػكدان
أبجػػػػػػػػػػػػػػػػػدياتناطمػػػػػػػػػػػػػػػػػكحكعػػػػػػػػػػػػػػػػػـز

فإسػػػػػػػالمناعظػػػػػػػيـعظػػػػػػػيـهنحػػػػػػػ
مػػػػػاعرفنػػػػػاسػػػػػكلالعدالػػػػػةنهجػػػػػان



نحػػػػػففيػػػػػهالسػػػػػطكركالعنػػػػػكاف
أكنطقنػػػػػػػػػػػافممخمػػػػػػػػػػػكدالبيػػػػػػػػػػػاف
فتهػػػػادتفػػػػيعرسػػػػهاالةػػػػدراف

خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافككا،
التػػػػػػػػػدانيإسػػػػػػػػػالمنااألديػػػػػػػػػاف
(ّ)كسػػػػػػػػػكانادركبهػػػػػػػػػـطةيػػػػػػػػػافي








                                                           
.205ص،1عبداهللالطيبالمجدكب،جد.،(المرشدإلىفهـأشعارالعربُ)
 .ِٖٔ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
.ِٔٗصالمرجعالسابؽ،(ّ)



ٔٓ

"المبارؾاعتذارإلىالشهر":كقصيدة
جئػػػتكالجػػػرحغػػػائرفػػػيفػػػؤادم

أنػػػػػػػػػػػاكاقػػػػػػػػػػػؼألممػػػػػػػػػػػـأشػػػػػػػػػػػتاتيك
أتقػػػػػػػيالشػػػػػػػمسباليػػػػػػػديفكأحيػػػػػػػا

لػػػػػػػػػـيقتمػػػػػػػػػكبيج هػػػػػػػػػارانأمشػػػػػػػػػيءو
جثةالضميرإلىالقبراحممك

كحكايػػػػػػػػػػػابطػػػػػػػػػػػكلتيكالرمػػػػػػػػػػػاد
كأرنػػػػػػػػػػكإلػػػػػػػػػػىكجػػػػػػػػػػكبالعبػػػػػػػػػػاد
فػػػػػػػيزمػػػػػػػػافينػػػػػػػكءباألصػػػػػػػػفاد
أكيبيعػػػػػكبجممػػػػػةنفػػػػػيالمػػػػػزاد؟

(ُ)كعادكافيخشعةالزهاد  




كسببذلػؾيعػكد،مفحيثعددالقصائدمفمحعندةرالمقدمكالبحمفبحرالخفيؼيعد
تعمػػدالميػػؿفػػيجػػزءكألنػػهشػػاعرمطيػػؿإلػػىأٌفسػػعتهتكسػػعلمشػػاعرمسػػاحةقػػكؿيحتاجهػػا،

كهػػذاكبيػػرمػػفقصػػائدبإلػػىالبحػػكرذاتاإليقػػاعالطكيػػؿ،التػػييعتبػػربحػػرالخفيػػؼمػػفبينهػػا،
مركنػػةكطكاعيػػةمػػفلهمػػامػػفاعيمتػػيفكمػػعائػػدإلػػىطبيعتػػهاإليقاعيػػةذاتالبنيػػةالمركبػػةمػػفتف

فيػػهمسػػاحهى،حيػػثتجػػدبحػػرالالتػػييتمتػػعبهػػاهػػذاإلػػىاألبعػػاديعػػكدةأخػػرل،كمػػفجهػػجهػػة
إيقاعيةجيدةلحمؿالمعنىكلكفليسأممعنىإنهمعنىالحزفكمعنىالفرح،كعمػىمكسػيقاب

مكتابػػػةعميػػػهبكػػػؿمركنػػػة،كهػػػذامػػػادفػػػعالشػػػاعرلأغػػػراضكرانشػػػاءمػػػفأفكػػػامػػػؿنسػػػتطيعحمػػػ
كسهكلةفيشتىالمكاضيع.

 نسؽ البسيط:  -3

كالفخر الرثاء مكضكعات كاستيعابه رصانته في الطكيؿ عف البسيط يختمؼ يكاد ال
المقاطع كثيرة كأكزاف طكيمة قيمتفيقصائد التي كالهجاء كالمدح ا، عبد كيقكؿ :الطيبهلل

كيقصر.منهلركعة،إالأفالطكيؿأعدؿمزاجانالبسيطكماقدمناأخكالطكيؿفيالجاللةكا"
نةمهأفيكػكفخالصاالختفاءكراءَبالبسيطأففيهبقيةمفاستفعاالتالرجزذاتدندنةتمنع

المكسيقيالذميككفمػفالشعركاإلطارمف الجك بمنزلة ككامؿالنزكؿمنه الشاعر، كالـ
.(ِ)نقيضيف:العنؼأكالميف"الصكرة.كاليكادركحالبسيطيخمكمفأحدال

ال أك كالرثاء مكضكعات في الميف يككف الفخكقد يككف حيف في المدح، أك رةزؿ
الكاحدةعمىالنقيضيف ،كقدكتبكالحماسةكالهجاءفيقصائدالتميف،كقدتشتمؿالقصيدة

                                                           
.َّٓ،صُج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)
 .ِْٓص،1عبداهللالطيبالمجدكب،جد.،(المرشدإلىفهـأشعارالعربِ)



ٔٔ

،بنسبةا)ستكف(قصيدةبمغعددهالشاعرمحمكدمفمحعمىبحرالبسيطمجمكعةمفالقصائد
:الطكائؼ"عهدمنهاقصيدة"الشعريةالكاممة،(مفمجمدماألعماؿ13.76%)

سػػػػيركاعمػػػػىبركػػػػاتاهللكانطمقػػػػكا
سػػػػػػػيركافػػػػػػػخفزمانػػػػػػػانقػػػػػػػدألػػػػػػػـبنػػػػػػػا
كالعمىػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػاليكحػػػػػػػػػػػدناسػػػػػػػػػػػيؼه



ػػػػػرالنصػػػػػرينبثػػػػػؽ مػػػػػفالػػػػػتالحـفجي
فػػػػػيلهػػػػػباألحقػػػػػادنحتػػػػػرؽ كنحػػػػػفي
كالرأمكالطػػػػػػػػػػػػػػرؽ (ُ)كالكتػػػػػػػػػػػػػػابه



 :هنفسبحرالعمى"،سيدةالدنيا" خرلبعنكافقصيدةأك
 

ميحمػػػػػػػػػالنبةبػػػػػػػػػارالصػػػػػػػػػيؼكالتعػػػػػػػػػب
أشيػػػػػػػدأشػػػػػػػالءهاشػػػػػػػدانعمػػػػػػػىكبػػػػػػػدم
كأزرعالػػػػكردفػػػػيأرضالجػػػػراحكفػػػػي
أذكدعنهػػػػػػػػػاذئػػػػػػػػػػاباألرضقاطبػػػػػػػػػػة



ػػػػػػػـتحػػػػػػػتجنػػػػػػػاحيأمػػػػػػػةالعػػػػػػػرب أضي
كفػػػػػػيالهػػػػػػػكاجرألقػػػػػػػيفكقهػػػػػػػاهػػػػػػػدبي
أرضالخنػػػػػاجرأسػػػػػقيكرمػػػػػةالعنػػػػػب

الصعبالأل (ِ)كمعمىتعبيكأركبي


كتبالشاعرقصيدةعهدالطكائػؼكقصػيدةسػيدةالػدنياعمػىبحػرالبسػيط،انتقػؿمػف
فقػػدقػػدـالشػػاعرفػػيالقصػػيدة-كمػػاسػػمابالطيػػب-المػػيففػػياألكلػػىإلػػىالعنػػؼفػػيالثانيػػة

األكلىنصػيحةإلػىأبنػاءشػعبه،يطمػبمػنهـالتكحػدكالعػكدةإلػىالصػؼالفمسػطينيالكاحػد،
استخدـلهجػةخطػابمختمفػةفػيالقصػيدةاألخػرلحػيفتحػدثعػفمحاكالتػهتػرميـمػالكنه

أفسدبالعرب،حتىأنهكصؼكجكدالعربباآلفة،كنسبإلػيهـاألشػالءكالجػراحكالخنػاجر،
.فكانتلهجةخطابهتحمؿنكعامفالعنؼالذمتخدمهأكزافالبسيط

قػػدانسػػكبالمػػيفبػػيفحركفػػهحتػػىأيضػػافهنفسػػعمػػىبحػػرالبسػػيط"بػػكحقصػػيدة"أمػػا
جدأفأكبيفالبيتكاألبياتاألخرل،لتاسترسمتالقصيدةبشكؿمتكاصؿداخؿالبيتنفسه

البسيطحاضربمكسيقابالتيطكعهاالكاتبحسبمايريدلها،كمماقالهفيهذبالقصيدة:
الحمػػػػدهلل،لػػػػيسػػػػمعهكلػػػػيبصػػػػري
كلػػيقصػػػائدحػػػبكػػـشػػػدكتبهػػػا

هتختػػػػػاؿأجنحتػػػػػيكلػػػػيفضػػػػػاءهبػػػػ
كلػػػػػيغيػػػػػكـهغػػػػػداةالكسػػػػػـأعرفهػػػػػا
كلػػػػػػػيبقيػػػػػػػةأصػػػػػػػحابألػػػػػػػكذبهػػػػػػػـ
كلػػػػػيمسػػػػػاحاتكدنالأضػػػػػفبهػػػػػا

كلػػػيكتػػػر كلػػػيذراعهكلػػػيقػػػكسه
ككػػػػػـتػػػػػرنحفيهػػػػػاالميػػػػػؿكالػػػػػكتر
كفيػػػػػػػهتممسػػػػػػػػنيأترابػػػػػػػػيالػػػػػػػػدرر
كلػػىريػػاحكلػػىبػػرؽكلػػىمطػػر

تناكشػػػنيالحرمػػػافكالضػػػجرإذا
ك نهافيهجيػرلالمػاءكالشػجر

                                                           
.ُّٗ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
.ّٕٔ،صالمرجعالسابؽ(ِ)



ٕٔ

كلػػػػػػىسػػػػػػفكحبهػػػػػػاترتػػػػػػاحراحمتػػػػػػى
الحمػػػػػػػػػػػػدهللإنػػػػػػػػػػػػيالأزاؿعمػػػػػػػػػػػػى



السػػػػػػفرإذاتعبػػػػػػت،كمنهػػػػػػايبػػػػػػدأ
كال (ُ)بطػرطبعيالقديـفػالكبػره



بمناسػبةحمػكؿعيػدأيضػا،كتبهػاالشػاعرهنفسػالبسػيطبحػرعمػى"األقربػكفقصيدة"
يػدكهػكبعيػدعػفأالفركحهكآلـقمبه،فقدجػاءالعحزنان،كلكنهكافحزيناناألضحىالمبارؾ

أهمػػه،حػػاؿكحػػاؿغيػػربمػػفالفمسػػطينييفالػػذيفشيػػردكامػػفديػػارهـكبمػػداتهـالفمسػػطينية،كهنػػا
مالتركحالشاعرإلىمكسيقىالبسيطالممزكجة،كقدتنقؿبيفتفعيالتهاتنقػؿالخبيػرالػذم

لشػاعرفػيسيتحدثشعرا،قػاؿايكميانرابإفتحدثحديثانكك نؾتبحرالامتزجتحركفهمع
قصيدةاألقربكف:

هػػػاأنػػػتجئػػػتكلػػػـيعػػػرؼلنػػػابمػػػد
كالتػػػػػػػػػػ رجليمػػػػػػػػػػكفعمػػػػػػػػػػىشػػػػػػػػػػقتى
كالتناهػػػػػػػػتإلػػػػػػػػىغاباتنػػػػػػػػاطػػػػػػػػرؽه
ـي هػػػػاأنػػػػتعػػػػدتكفػػػػيأكبادنػػػػاألػػػػ
مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتكفكأرضاهللكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعةه
الشػػػػكؽيػػػػاكطنػػػػييبػػػػرمقصػػػػائدنا



كالتالقػػػػػػػىبكجػػػػػػػهالكالػػػػػػػدالكلػػػػػػػد؟
كالأطمتعمىعشاقها))صفد((؟

غػػػػػػػػردكالهػػػػػػػػدانيإليهػػػػػػػػ اطػػػػػػػػائره
فكيػػػؼتهػػػربمػػػفآالمهػػػاالكبػػػد؟
اليسػػػػػتقرلنػػػػػػافػػػػػػيرممهػػػػػػاكتػػػػػػد 
(ِ)كاألقربكفعمػىأحزاننػاصػعدكا



منهاقصػيدة:"كسػافركافػيهنفسبحرالمجمكعةكاسعةمفالقصائدأيضاعمىكهناؾ
:جفاؼاألرضأنهارا"

سػػػػػػيركافػػػػػػخفلكػػػػػػـخػػػػػػيالنكمضػػػػػػمارا
كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمكهـفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخفاهللقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمهـٍ

لنػػػػػػػػػػاهمػػػػػػػػػػايؤرقنػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػيركافػػػػػػػػػػخف
كنحػفالميتػػكفهنػػا مػفنصػػؼقػػرفو
كحػربالشػعردائػرة مفنصؼقرفو



كأمطػػػػػػػػػركهـمػػػػػػػػػػعالتكبيػػػػػػػػػػرأحجػػػػػػػػػػارا
فقػػػػػػػػػػدتكلػػػػػػػػػػٍكاعمػػػػػػػػػػىاألدبػػػػػػػػػػارفػػػػػػػػػػرارا
بػػػػػػػػػػ فنضػػػػػػػػػػـمػػػػػػػػػػعالػػػػػػػػػػديناردينػػػػػػػػػػارا
كمػػػػػػػػاكجػػػػػػػػدنالهػػػػػػػػذاالقبػػػػػػػػرحفػػػػػػػػارا  
(ّ)كنحػػػػػفنصػػػػػنع)أبطػػػػػاال(ك)ثػػػػػكارا(




:"مسطينيكقصيدة"نقكشإسالميةعمىالحجرالف
شػػػػػػدكاالخنػػػػػػاؽفػػػػػػ نتـكجهنػػػػػػاالقمػػػػػػر

نػػػاؽفقػػػدضػػػاعتمالمحنػػػاخشػػػدكاال
كفػػػػػػػػػػيأكفكػػػػػػػػػػـقػػػػػػػػػػدغػػػػػػػػػػردالحجػػػػػػػػػػر

كزاغفػػػػيالتيػػػػهمنػػػػاالسػػػػمعكالبصػػػػر

                                                           
.ّٓٔ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
.ّّٔصالمرجعالسابؽ،(ِ)
.ُّٔ،صالمرجعنفسه(ّ)



ٖٔ

يػػػػػػػػامفبػػػػػػػػزغتـبهػػػػػػػػذاالميػػػػػػػػؿأكسػػػػػػػػمةن
أنػػػػػتـسػػػػػنابؿهػػػػػذاالعمػػػػػرفػػػػػيبمػػػػػدم
أنػػػػػػتـخيػػػػػػكؿبنػػػػػػياإلسػػػػػػالـجامحػػػػػػة



كلسػػػػػػػػػػػتلألنجػػػػػػػػػػػـالزهػػػػػػػػػػػراءأعتػػػػػػػػػػػذر
تـالمطػػػػركفػػػػيلهػػػػاثالصػػػػحارلأنػػػػ

(ُ)يقكدهػػػػػػػػػازمػػػػػػػػػفاإلسػػػػػػػػػراءكالظفػػػػػػػػػر


كسافركا"استخدـالشاعرفيالنصيفالسابقيفالقكةفيأسمكبه،فقدأرسؿفيقصيدة
في"فيجفاؼاألرضأنهاران أاليدخرجهدا رسالةإلىالفمسطينيالمجاهد،يطمبمنهفيها

أص تشد المجاهديف أيدم فكؽ اهلل يد أف يخبرب العدك، الالزمة،محاربة القكة كتمنحهـ رهـ،
كيطمبمنهـأفيحققكاأمنياتالشعركالشعراءالذيفطالماتمنكاأفيتحرؾثكارهذاالشعب
فيسبيؿتحريرالكطف،كيصفهـفيالنصالثانيب كسمةالميؿكنجكمهكبسنابؿالعمركمطر

الصحراء،كخيكؿاإلسالـالتيييعقدفينكاصيهاالخير.

 : رنسؽ الواف -4

ا عبد مع":الطيبهللكيقكؿ النةماتمتالحقها، مسرع بحر الكافر أف األمر كحقيقة
إسراعكتالحؽ. يتبعها قكيػةسرعافما كقفة الكافرفينظػـ.. تجد أكثرما فخنؾتجد كلهذا

كفخامتهػا الكافريات رقاؽ بيف ذلؾ في فرؽ ال الخطابة، عميها تةمب أساليب ذا .الػشعراء
فيهاعنصرالتكراركالمزاكجةكالمطابقة،كحممهاالصدرعمىالعجز،يفيالكافرجمكالخطابػة

بعضها يتبع الكاحد المعنى مف مختمفة كعرضجكانب سكاب، إلى الشيء عف كاإلضراب
ظهارالةضبفيبحرالكأحسفمايصمحهذا"كيضيؼ:(ِ)بعضا فياالستعطاؼكالبكائياتكا،

.(ّ)"خيـفيمعرضالمدكالفخر،كالتفمعرضالهجاء

(خمسػػكفمجمكعػػةمػػفالقصػػائدبمػػغعددها)بحػػرالكقػػدكتػػبمحمػػكدمفمػػحعمػػىهػػذا
كمػفالقصػائدالتػيكتبهػا،األعمػاؿالشػعريةالكاممػة(مفمجمػدم%11.47بنسبة)قصيدة،

مػػفيبنػػيمجػدبعمػػىأكتػاؼأبنػػاءهػػذاالتػػيكتبهػاالشػػاعرهاجيػان"نػػزارعمػىإيقاعػػهقصػيدة"
نهأجبرالقارئعمىقراءةاألشطرإ،فكانتاالتهاماتتتابعمتتاليةبشكؿسريعحتىالكطف

 بطريقةسريعةمتتالية،كمماقاؿفيقصيدةنزار:

 
 

                                                           
.ّٗٓص،ُج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)
 .359ص،1عبداهللالطيبالمجدكب،جد.،(المرشدإلىفهـأشعارالعربِ)
.359،صالمرجعالسابؽ(ّ)



ٔٗ

كالتةػػػػػػػػػػػػػػػار رأيتػػػػػػػػػػػػػػػؾالتةيػػػػػػػػػػػػػػػري
تمػػػػػيسكػػػػػ ففػػػػػيأذنيػػػػػؾقرطػػػػػػان
كتضربفػيحسػاـ)أبػيرغػاؿ(
هنػػاؾدفنػػترأسػػؾفػػيالمخػػازم
تػػػػدافععػػػػفحػػػػدكدعيػػػػكف)إلػػػػزا(

خيمػػؾفػػيدركبالعٍهػػرتجػػرمك
فكػػػـحػػػررتفػػػي)بػػػاريس(نهػػػدان
تػػديرالحػػربفػػيالحانػػاتحتػػى



يػػػػػػػػانػػػػػػػػزار؟ فػػػػػػػػ مالخيػػػػػػػػؿتركػػػػػػػػبي
كحػػػػػكؿصػػػػػقيؿمعصػػػػػمؾالسػػػػػكار
كيضػػػػػػحؾمػػػػػػفحماقتػػػػػػؾالجػػػػػػدار
لػػػػػػػديؾكالاعتبػػػػػػػار   فػػػػػػػالخجػػػػػػػؿه
كحػػػػكؿالخٍصػػػػريبتػػػػدئالحصػػػػار
الةبػػػػػػػػػار كيجػػػػػػػػرمخمفهػػػػػػػػاالػػػػػػػػزمفي
كرؼعمػػػػػػػػىمكاقعػػػػػػػػؾانتصػػػػػػػػارا  

(ُ)كؤكسػػػكـ..كيضػػػمعػػػارتضػػػم


زاـػكرعبػػداهللعػػػفػػيرثػػاءالشػػهيدالداعيػػةالكبيػػرالدكتػػكتبهػػا"التػػيةػيػػػرثػمدة"ػكقصيػػ
ببطكالتػهكانجازاتػههذااإلمػاـالجميػؿ،فػاخرانأيضاباكيانهذاتبحرالجاءتعمى-رحمهاهلل-

فيقفكفأمامه:ك نهـيقابمكفالشمسحيالتيأظهرتالمجرمكفأمامهأقزامان


لقػػػػػػػػػػدقتمػػػػػػػػػػكؾغػػػػػػػػػػدرانكانتحػػػػػػػػػػارا
لػػػػػػػػػػكاذانأقبمػػػػػػػػػػكاكمضػػػػػػػػػػكالػػػػػػػػػػكاذان
ػػػػػر كيخشػػػػػىالمجرمػػػػػكفلقػػػػػاءحي



كراحالةػػػػػػػيظينفجػػػػػػػرانفجػػػػػػػارا
كفػػػػػػػػركافػػػػػػػػيجحػػػػػػػػكرهـفػػػػػػػػرارا
ػػاصػػةارا أمػػاـالشػػمسأقزامن
(ِ)



منطقػػةفػػيالككيػػتعػػاشفيهػػاككاظمػػةهذاتػػبحػػرالعمػػى"،كيتبػػتكاظمػػةقصػػيدة"كمػػاأف
يػػػادكجػػػرتفيهػػػامعػػػارؾكثيػػػرةفػػػيالجاهميػػػةكاإلسػػػالـ.جريػػػركالفػػػر زدؽ،كسػػػكنتهاقبائػػػؿبكػػػركا،

:قاؿفيها)البردة(كغيرب.يرمفيقصيدتهالشهيرةكذكرهاالشعراءكمنهـالبكص


أزيؼإليػػػػػػػػػػؾكاظمػػػػػػػػػػةالسػػػػػػػػػػالما
البػػػدكتنػػبضفػػػيعركقػػػي ـي خيػػا
فػػػػػػػػػ بكي أشيػػػػػػػػػـعبيػػػػػػػػػركاظمػػػػػػػػػةو
فهػػػػػػؿألقػػػػػػىقالصػػػػػػؾكالمطايػػػػػػا



ؤاًدلػػػػػػػًؾالزمامػػػػػػػاكأرخػػػػػػػيلمفػػػػػػػ
كتهميفيلظىكبدمغمامػا
عمىزمفشممتبػهالخزامػى
(ُ)كهؿألقىظبػاءؾكاليمامػا؟



،كيؼيركعمسمـ؟"" ككثرتالقصائدالتيكتبهاالشاعرعمىنسؽالكافركمنهاقصيدة
الشاعرفيهذبالقصيدةمفحالةاألمة،أمةالضاد،أمةالعرب،يتحسرالشاعرعمىاكقدشك

                                                           
.ّٔٗ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
.َّٖ،صالمرجعالسابؽ(ِ)
.ّٔٔ،صالمرجعنفسه(ُ)



َٕ

فأياـالشقاءطالتفالنكادنممحعيدانإحالةاألمةالتييتعطرالعدكبدمائهاالمسفكحة،حتى
فيقكؿ: ،اتقدفياإلخاءكالمصداقيةأفيمكحفياألقؽ،رحمتالعصافير،كتفجرتاألحقاد،حتى

يشػػػػككأخػػػػيفػػػػياهللحالػػػػةأمتػػػػػي
كيقػػػػػػػػػػػػػكؿإنػػػػػػػػػػػػػػاأمػػػػػػػػػػػػػةمسػػػػػػػػػػػػػػفكحة
كيقػػػػػػػػػػػكؿأيػػػػػػػػػػػاـالشػػػػػػػػػػػقاءطكيمػػػػػػػػػػػة

فيرالمسػػػػاءبسػػػػحرهارحمػػػتعصػػػػا
قػػػػػدكػػػػػافمػػػػػابػػػػػيفالشػػػػػقائؽألفػػػػػة
كاليػػػػػػػػكـيةزكنػػػػػػػػاالتنابػػػػػػػػذكالهػػػػػػػػكل



كيقػػػػػػكؿكالهفػػػػػػىعميهػػػػػػاالضػػػػػػاد
بػػػػػػػػػػػػػػدمائهايتعطػػػػػػػػػػػػػػراألكغػػػػػػػػػػػػػػاد
كقصػػػػػػػػيرةجػػػػػػػػداهػػػػػػػػياألعيػػػػػػػػاد
كتفجػػػػػػػػػػرتبسػػػػػػػػػػعيرهااألحقػػػػػػػػػػاد
فعػػػػػػػػالـاليمقػػػػػػػػىالػػػػػػػػكدادكداد؟
(ُ)كيمػػػػػؼتػػػػػاريخاإلخػػػػػاءسػػػػػكاد



التيامتازت"،"السؤاؿ شاعرعمىنسؽالكافرقصيدةكمفقصائدالتفعيمةالتيكتبهاال
:بتتابعتعبيراتهاككمماتهاكقدقاؿفيها



كتس لنيعفالشفؽالحبيبككيؼالي تي
مةالصمت؟كاعفاألحالـفيد

كعفشدكمكعفهمسيكعفجرحيكعفمكتي؟
(ِ)كأبصرفيحطاـالك سبعضمالمحالكقت،....كتس لني.كتس لني



  :المتقاربنسؽ  -5

كأقػػؿ...ذكنةمػػةكاحػػدةمتكػػػررة،كبحػػرالمتقػػاربسػهؿيسػػير":الطيػػبيقػػكؿهللعبػدا
كيصػمحلكػؿىبمػيالمكسػيقطيقاؿعنهإنهبحربسيطالنةمةمضػطردالتفاعيػؿ،منسػابام

كالناظـفيهال.مافيهتعدادلمصفات،كتمذذبجرساأللفاظ،كسردلألحداثفينسؽمستمر
.(ّ)يتةافؿعفدندنتهفهيأظهػرشيءفيه"يستطيعأف

بمػغعػددها)أربػعالقصػائد، كقدكتبالشاعرعمىبحػرالمتقػاربمجمكعػةكاسػعةمػف
قصػػيدةاألعمػػاؿالشػػعريةالكاممػػة،منهػػامػػفمجمػػدم(%10.09بنسػػبة)كأربعػػكف(قصػػيدة،

خكاتػهالحبيػبحسػف)الزمفالجديػد(فػيمةربنػاكتبهاإلىشعراء"التياألشجار" ، األمرانػيكا،

:حسبقكله،كقدقاؿفيها

                                                           
.ّّٓص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
.ِِٕ،صالمرجعالسابؽ(ِ)
.337،ص1عبداهللالطيبالمجدكب،جد.،(المرشدإلىفهـأشعارالعربّ)



ُٕ

إليكـ
إلىكؿقمبتندلبماءالقداسةكالبسممة
إلىكؿنجـهنالؾيةزؿأعيادناالمقبمة.

. إلىكؿنقطةحبرو
تجادؿعفنفسهاقبؿفكتاألكاف

(ُ)ترسخمفكاقعالسنبمة.......


 ":أمنيةنكردقصيدة"المتقاربكمفالقصائداألخرلالتيكيتبتعمىبحر
 

إذاقػػػػػػػػػدراهلللػػػػػػػػػيأٍفأعػػػػػػػػػكدى
كأرجػػػػػػعلمبيػػػػػػػتبيتػػػػػػػيالقػػػػػػػديـ
فػػػػػخنيس حضػػػػػفكػػػػػؿالكجػػػػػكب
كأزرعماعشتأغميالزنابؽ
كأطمؽقمبيالجديدالجديد

كأطػػػػػػػكمأكراؽهػػػػػػػذاالسػػػػػػػفٍر
كأهبطمفذلؾ))المنحدر((
كألػػثـفػػيالبيػػتكػػؿالصػػكر
أركمبمػػػػػػاءالعيػػػػػػكفالزهػػػػػػػٍر

(ِ)تحتالمطرليمعبفيالريح


إلىمفكافصديقي:كقصيدة
مػػػػػػػػررتكلػػػػػػػػػـتمػػػػػػػػؽبػػػػػػػػػاالنإليػػػػػػػػػا
أتنكػػػػػػػػػػػػػػرذاؾالػػػػػػػػػػػػػػكدادالقػػػػػػػػػػػػػػديـ
أتنكػػػػػػػػرأنػػػػػػػػااقتسػػػػػػػػمناالرغيػػػػػػػػؼ
كأنػػػػػػػػػػػػامشػػػػػػػػػػػػينادركبالكفػػػػػػػػػػػػاح
ككػػػػػـذانسػػػػػجناالكػػػػػالـاألليػػػػػؼ



ك نػػػػػػؾمػػػػػػاكنػػػػػػتيكمػػػػػػانأخيػػػػػػا
كذاؾالزمػافالشػػفيؼالسػػخيا؟
كأنػػػػػػػػػػػاأكمنػػػػػػػػػػػابأكػػػػػػػػػػػالشػػػػػػػػػػػػهيا

أبيػػػػػػػػاذراعػػػػػػػػانكعقػػػػػػػػالنكخطػػػػػػػػكان
(ّ)ككػػػػػػـذالبسػػػػػػناببػػػػػػردازهيػػػػػػا



لنممسانسيابالمكسيقىفيمتكػررة،الكاحدةالتهنةمبأثرانيسيرالسهؿاليترؾالمتقارب
ثـسرداألحداثبعدكؿ"إلىكؿ"المقاطعالثالثةالسابقة،كررالشاعرفيالمقطعاألكؿقكله

سيفع ما الثانيكؿ المقطع في يعدد ثـ منها، فنتمذذكاحدة العكدة اهلل له قدر إذا بجرسمه
،أماالمقطعالثالثفقداستخدـالشاعركؿمفالتكراراأللفاظ،كسردلألحداثفينسؽمستمر

تنكر"،ثـيعددبعدهمامايتساءؿعنهمف"كالفعؿ"كالتعداد،فنرابيكرركؿمف"همزةاالستفهاـ

                                                           
 .ّّٔ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
 ابؽ،الصفحةنفسها.المرجعالس(ِ)
الصفحةنفسها.،المرجعنفسه(ّ)



ِٕ

المتقارببحركةتفاصيؿالحياة،كهذامايخدمهالكدادالقديـ،كالزمفالشفيؼالسخي،كمشار
ذكالمكسيقىالمتكررةالشفيفة.

 : نسؽ الرمؿ -6

كمكسيقىالرمؿخفيفةرشيقةمنسابة،كفيهرنةيصحبها":الطيبهللاعبدكيقكؿالدكتكر
.(ُ)"الضربالعاطفيالحزيففيغيرماكآبػةكمفغيػرماكجعكالفجيعةنكعمف

)اثنافكعشركف(قصيدة،عمىبحرالرمؿبمغعددهامفالقصائدمجمكعةكتبمفمح
كمفالقصائدالتيتعتبرخفيفةمنسابةمجمدماألعماؿالشعريةالكاممة،(مف%َٓ.ٓبنسبة)
:كتبهاالشاعرعمىبحرالرمؿ،كقدقاؿفيهااأليدماألثيمة"التيقصيدة"

أيهاالكجهيالمجرثـٍ
مـٍأيهاالكاغؿفيالحقدتك
كـمفاألطفاؿيتمت؟
كلماتتمعثـ ؟؟مفاألككاخهدمت؟

                                          

باسـمفتعشؽهذاالفففيالفتؾ
كتجتاحعصافيرالمخيـ

باسـمفتقذؼهذاالبمداآلمففينارجهنـ
إنهكسرلالذميطعـلمنارضحايانا.

.كلمناركشيكان...سكؼيطيعى ـٍ
(ِ)

 

الحركيؼنعرضمنها"ككذلؾكيتبتمجمكعةمفالقصائدعمىبحرالرمؿ ":حينماتيٍزهري
فيسبيؿاهللأمٍضى

....كعمىهدلكتاباهللقدأحكمتنٍبضى
أرٍتدلالفجركأمضىفيسبيمى

دليمى .....فخذاالشمسي
 ـيفيقمبى....كأٍعراسي ذااألنجي النخيؿكا،

                                                           
.134،صُج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)
.ّّٔ،صالمرجعالسابؽ(ِ)



ّٕ

(ُ)الةرباء
آبيامكتىعمىهذاالطريؽ......

.....كياجرحالسنابؿ.آبياحزفالعصافير
آبياصمتالجداكؿ.....

كبيركتتةازؿسقطتكؿالمسافات
كيؼأستنبتقمحا
كيؼأستنبتسفحان

(ِ)كأناأخطكعمىظهرالزالزؿ.... ؟


ظهرت المكسيقىالرمؿلقد الخفيفة صاحبذلؾمنسابة، رنةكما الفخرفييصحبها
المقطعاألكؿ،كيصحبهاالحزففيالمقطعالثاني.

 :نسؽ الرجز -7

كلكركبتناقة":ماؿالهكينافهكيقكؿمشيالجًبالرجزالكتابةعمىجرجيزيدافيشبه
فكافالعربيحدكنهابهإذاأرادكا.كمشتبؾالهكينا،لرأيتمشيهايشبهكزفهذاالشعرتماما

ب بياتعمىسيرهاكئيدا، فيتذكرحبيبتهكهكيسكؽناقتهفيحدكنها كربماكافشاعرهـعاشقا
.(ّ)كزفالرجز

هكماأشارإليهالدكتكرإبراهيـأنيسفيحديثهعفالرجز–هذا–كقكؿجكرجيزيداف
أهؿاألدبعمىأنهأصؿاألكزافكأقدمهافهـحيفيتحدثكفعفنش ةالػشعر":الذمنظرإليه

لىالعربي بيفكقعخطاهافكؽالرماؿكيربطكفينسبكفعادةإلىتكقيعالجماؿفيالصحراءكا،
.(ْ)حداءاإلبؿككزفالرجز

الرجزبحرمف":كماأشارإلىقكؿالسيدتكفيؽالبكرمفيمقدمةكتابهأراجيزالعرب
نماسميبحكرالشعرمعركؼكتسمىقصائدباألراجيزكاحدهاأرجكزة،كيسمىقائمهراجزا. كا،

                                                           
.ّّٔص،ُج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)
 المرجعالسابؽ،الصفحةنفسها.(ِ)
.ُٔ،ص1(كتابآدابالمةةالعربية،جّ)
.ُِٔد.إبراهيـأنيس،ص،قىالشعر(مكسيْ)



ْٕ

كهكأفتتحرؾ،ألنهتتكالىفيهحركةكسككفيشبهالرجزفيرحؿالناقةكرعػدتهاالرجزرجزان
رجزاء .(ُ)كتسكفثـتتحرؾكتسكفكيقاؿلهاحينئذو

ف(قصيدة،يكثالثانالقصائدعمىبحرالرجزبمغعددها)ثالثمجمكعةمفكقدكتبمفمح
قصيدةالشعريةالكاممة،كمفالقصائدالتيكتبهاعميه(مفمجمدماألعماؿ%َٓ.ٓبنسبة)

فيها:"التيقاؿلك...."

لككافسيدميناـمثممانناـ
لككافي كؿالقديدمثمنا

أكينزؼالصديدمثمنا....كيشرباآلالـ
يطاردالمقمةمفهناكمفهناؾ

لكمرةيناـفكؽهذباألشكاؾ......
ألدرؾالفارؽبيفليمتيف

(ِ)رؾالفارؽبيفزفتيفكأد


 الطويؿ: نسؽ  -8

الطكيػؿكالبسػيطأطػكؿبحػكرالشػعر"الطيبعفالطكيؿكالبسػيط:هلليقكؿالدكتكرعبدا
ليهمػػايعمػػدأصػػحابالرصػػانةكفيهمػػايفتضػػحأهػػؿالركاكػػة العربػػي،كأعظمهمػػاأبهػػةكجاللػػة،كا،

كالمرسػؿالتػاـعنػداإلنجميػز.كالهجنػة.كهمػافػياألكزافالعربيػةبمنزلػةالسداسػيعنػداإلغريػؽ،
.كهكأرحػبصػدرامػفالبسػيط.كأطمػؽعنانػا،كألطػؼنةمػاذلػؾبػ فكأجمهماكالطكيؿأفضمهما

.(ّ)أصمهمتقاربي،كأصؿالبسيطرجزم،كاليكادكزفرجزميخمكمفالجمبةمهماصفا

ان)سػػػػبعمجمكعػػػػةكاسػػػػعةمػػػػفالقصػػػػائدبمػػػػغعػػػػددهابحػػػػرالهػػػػذاعمػػػػىالشػػػػاعركقػػػػدكتػػػػب
%(مػػفمجمػػدماألعمػػاؿالشػػعريةالكاممػػة،نػػذكرمنهػػاقصػػيدةُٗ.ٔف(قصػػيدة،بنسػػبة)يكعشػػر

التيقاؿفيها:يقكلكف"،"

                                                           
.ُِٕص،د.إبراهيـأنيس،مكسيقىالشعر(ُ)
.ّّٔ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
.ّٗٗ-ّٖٗص،1د.عبداهللالطيبالمجدكب،ج،(المرشدإلىفهـأشعارالعربّ)



ٕٓ

إلهػػيلقػػدضػػاقٍتعمػػيالمسػػالؾ
كأصػػػػبحدربػػػػييػػػػاإلهػػػػيمركعػػػػان
أشيػػػرؽظنػػػيأففػػػيالشػػػرؽكػػػكةن
كأنصػػػبكجهػػػيلمةػػػركبإذابػػػه



فػػػػػػػخفلػػػػػػػـتػػػػػػػداركنيفػػػػػػػخنيهالػػػػػػػؾ
سػػالؾ-اكػػافكمػػ-كيػػاليتػػهدربه

ؽحالؾركلـأدرأفالمٍيؿفيالش
(ُ)كريةككجهالةربمػذكػاففاتػؾ



فػيتكصػيؿجدأفالشاعرفيهذاالنصقدجرلالكزفعمىيديهدكفأفيكػكفعائقػانت
صػػكرةمتكاممػػةمتزنػػةقكيػػة،فقػػدنػػاجىالشػػاعرربػػهفػػيهػػذاالػػنصككانػػتالمناجػػاةمنبعثػػةمػػف

حاجػةلمتكمػؼ،فقػدأطمػؽالشػاعرالعنػافلركحػهكػينفسػهدكفكرفػيعمؽذاته،تعبرعمػايػد
تبحرفيفضػاءاتاهللكتبػثشػككاهاالتػيتريػد،كهنػاتظهػرقػكةالشػاعرفػياسػتخداـبحػرمػف
البحكرالممزكجػة،التػييتػ لؼشػطرهامػفأكثػرمػفتفعيمػةكاحػدة،كأمبحػر،إنػهبحػرالطكيػؿ

.كبهالذمأظهررصانةالشاعركقكةأسم
ذاتهفيمجمكعةكاسعةمفالقصائدمنهاقصيدتهالتيتحمؿبحرالكمااستخدـالشاعر

 :حيثيقكؿ "الشكؽ" عنكاف


تفجػػػرهػػػذاالشػػػكؽكالشػػػكؽالهػػػبه
تػػػػػػػابيمػػػػػػػـبػػػػػػػيتمػػػػػػػرالميػػػػػػػاليالك
هالبريػػػػػػدأضػػػػػػمىكأدنػػػػػػكإلػػػػػػىمبنػػػػػػ

أرمفيػػػهأسػػػرابانمػػػفالعشػػػؽأقبمػػػت


تعاتػػػػػػػػػػػػػبفميتػػػػػػػػػػػػػؾتشػػػػػػػػػػػػػككمػػػػػػػػػػػػػرةنأك
يػػػػػػػػػػػ تيكالمػػػػػػػػػػػفيكاتػػػػػػػػػػػبكالخبػػػػػػػػػػػر

فػػػػػػػػيزكايػػػػػػػػابهػػػػػػػػارب"لعػػػػػػػػؿ"جكابػػػػػػػػا
كذاهػػػػػػػػػػػب (2)ترفػػػػػػػػػػػرؼكالعشػػػػػػػػػػػاؽآتو



:"،أهداهاإلىأخيهأحمد،قاؿفيهاحركؼالشكؽ" كقصيدةأخرلبعنكاف
 

قػػػرأتحركفػػػانخطهػػػاالشػػػكؽعاتيػػػان
" أتتنيبهػافػيغػرةالشػهر"فيصػؿه
فػػػ زهرشػػػكقيبعػػػدمػػػاكػػػافعػػػاقران



سػكاقياففجرٍتفيصحراءعمػرمال
فمػػاكػػافأغالهػػاالحػػركؼالةكاديػػا
(ّ)كغردطيرمبعدمػاكػافعاصػيا



الطكيؿكييبثشككابإلىاهللفيبحرالحظأفالشاعرمحمكدمفمحقداستخدـلعمؾت
األخرلإلىالشككل انتقؿفيالقصيدة ثـ األكلى، كلكفتمؾالشككلجاءتعمى،القصيدة

كصعكبةاالنتظار،عفلهيبالشكؽككحدةالميالي،يتحدثصكرةعتابقكممسترسؿ،فهاهك

                                                           
.ّْٗ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
.ِِّ،صرجعالسابؽالم(ِ)
.َّّص،المرجعنفسه(ّ)



ٕٔ

جدبينتقؿبيفالتعابيركالكمماتبصكرةعجيبةنممسمفخاللهاسهكلةكتابتهكحسرةالفقد،ت
عمىبحريعتبربالشعراءمفالبحكرالتياليستطيعخكضغمارهاإالشاعرمتمكف،كلكف

حضرب،لذالـهكشاعرحؽيىحضرالشعرإليهكالييالشعرقبؿأفيكتبالشعر،هشاعريكتبال
يكفمفالصعبعميهأفيجيدالكتابةعمىكؿبحكرببؿكعمىأصعبهاأيضا.







 

 

 

 

 الثالثالفصؿ 

 تشكيؿ البنية اإليقاعية
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 لتكرار الصوتي اأواًل: 
حدسكاءمفيضطمعالترديد)التكرار(بدكركبيرفيالبنيةاإليقاعيةلمكممةكالجممةعمى

خالؿاإللحاحالمفظيعمىبعضالحركؼأكالكمماتالتيتنبئعفالعمؽالنفسيكالكجداني
الذميسكفخمؼالحركؼكالكمماتفهكإلحاحعمىجهةهامةفيالعبارةيعنىبهاالشاعر

بسكاها الدارسكففيهذا(ُ)أكثرمفعنايته اهتـ لذا النص، فيتشكيؿبنية بدكرب فيساعد ،
 أنه كجدكا ألنهـ اهتماـ"العنصر كيكشؼعف العبارة في حساسة نقطة عمى الضكء يسمط

،كمفهناكاف"التكرارذاداللةنفسيةقيمةتعكدبالفائدةعمىالناقداألدبيالذم(ِ)المتكمـبها"
،كيتـذلؾبتكرارجممةأكشبهجممةأككممة(ّ)يدرساألثراألدبيمفخالؿنفسيةصاحبه"

جدبيعبرعفتيمةفنيةمكازيةلحداثةالشعر،فأكمجمكعةمفالحركؼ،كقداكتسبالتكرارق
الناحيةالشعكريةأصدؽتعبير،متماشيامعكحدةالمكضكعكالشعكرلدلالكاتبالشاعر.

تتركههذب ما نما كا، تكرارالمفظةفيالسياؽالشعرم، فقطعمىمجرد كالتكراراليقكـ
أ مف النفسيالمفظة المكقؼ مف جانبان يعكس فخنه كبذلؾ المتمقي، نفس في انفعالي ثر

كاالنفعالي،كمثؿهذاالجانباليمكففهمهإالمفخالؿدراسةالتكرارداخؿالنصالشعرم
الذمكردفيه،فكؿتكراريحمؿفيثنايابدالالتنفسيةكانفعاليةمختمفةتفرضهاطبيعةالسياؽ

كفلهذلؾلكافتكرارانلجممةمفاألشياءالتيالتؤدمإلىمعنىأككظيفةالشعرم،كلكلـي
ألفالتكرارإحدلاألدكاتالجماليةالتيتساعدالشاعرعمىتشكيؿمكقفه،فيالبناءالشعرم

.(ْ)كتصكيربكالبدأفيعتمدالتكراربعدالكممةالمتكررةحتىاليصبحالتكرارمجردحشك

البالغيػكفالتكرار"لكف يتناكله العربيلـ فيشعرنا اليكـ التييممكها الكاسعة بالصفة
" ،لقداهتـالشعراءالعربالمعاصركفبتقنية(ٓ)القدماءباالهتماـالذميجبأفيحظىبهاليـك

الكثافة نحك بالمةة تنحك التي اإليقاعية العناصر أبرز مف لديهـ صارت حتى التكرار،
كهذ(ٔ)كاالنسجاـ فراحيدرسه، العربيإلىإيالءعنصرالتكرارأهميةخاصة، دفعالنقد ما ا

ستطيعتالؾيهاالتكرارفيبنيةالنص،كلكنبهكب نماطه،كذلؾحسبالكظيفةالتييؤدمعرفان

                                                           
.ِٕٔقضاياالشعرالمعاصر،نازؾالمالئكة،صينظر:(ُ)
 .المرجعالسابؽ،الصفحةنفسها(ِ)
 .المرجعنفسه،الصفحةنفسها(ّ)
.ْٕينظر:الصكرةالشعريةعندأبيالقاسـالشابي،مدحتسعيدالجيار،ص(ْ)
 .ِٓٔؾالمالئكة،صناز،الشعرالمعاصرضاياق(ٓ)
 .ْٖصحسفالةرفي،:حركيةاإليقاع،ينظر (ٔ)
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فكانتأقؿتكثيفاككضكحامفجهكدتأف الباب،حتىكا، نكرجهكدالعربالقداميفيهذا
البالغيكفالعربكتنبهكاإليهاعنددراستهـلكثيرمفالشكاهدالشعريةلقددرسها"المعاصريف،

،كماأفدراستهـلمنصالقرآنيكالبحثفيإعجازبقددفعتهـ(ُ)كالنثريةكبينكافكائدهاككظائفها"
أنهقدكردتفيالقرآفالكريـبعضنماذجمف إلىالبحثفيمثؿهذبالظكاهر،خصكصان

دراستهاكتفسيرهابعضالبالغييففحاكلكاتفسيرهذبالظكاهركبيافداللتهاالتكرار،قاـعمى
إف".كيقكؿمحمدالنكيهيمبيناقيمةاألصكاتكالتفاتالقدماءإليها:(ِ)ضمفالسياؽالقرآني

القيمةالمكسيقيةلمكممةالتقتصرعميهامفردة،بؿتمتدإلىمكضعهامفالجممةالشعريةكما
اتالمتعاقبةمفتنسيؽكتجاكبفيالنةـ،أكتنافرمقصكدفيه.كقدالتفتالعمماءبيفالكمم

ينتبهكا لـ كسائؿ هناؾ كالتسميط...كلكف التجاكبكالجناسكالتشريع مف أنكاع إلى القدامى
فيكممتيفأك الحرؼالكاحد ترديد منها المضمكف... فيأداء العضكية كظيفتها كلها إليها،

أكمتقاربة"كمماتمتتاب التكرارإف:كمفهنا،(ّ)عة إلىظاهرة القدامىالتفتكا العربية عمماء
ككنهاالتنفصؿعفالصكتالذميعكدلهالفضؿفينشكءاإليقاعالشعرم،ثـجاءالعمماء

.هالمعاصركفكبنكاعمىماتركهالقدامىكزادكاعمي

قائميعد الشعر في التكراانالجانباإليقاعي مفعمى تتككف العربي الشعر فبحكر ر،
مقاطعمتساكيةكالسرفيذلؾيعكدإلىأفالتفعيالتالعركضيةمتكررةفياألبياتفمثالنفي
مقاطع تكرار عمى تقكـ نفسها التفعيمة أف كما متفاعمف. متفاعمف متفاعمف الكامؿ: بحر

متناسقان،فاإليق مكسيقيان التكراريخمؽجكان هكإالأصكاتمكررةكهذبمتساكية.إفهذا اعما
األصكاتالمكررةتثيرفيالنفسانفعاالنما،كقدأشارإلىهذاالناقدريتشاردزبقكله"فاإليقاع
اإليقاع فآثار كالتكقع، التكرار عمى الخاصة صكرته هك الذم الكزف عمى يعتمد كما يعتمد

.كتشيرنازؾالمالئكة(ْ)كاليحدثكالكزفتنبعمفتكقعناسكاءكافمانتكقعحدكثهيحدثأ
إلىهذبالظاهرةفيالشعرالعربيكبينتأفالتكرارفيذاتهليسجماالنيضاؼإلىالقصيدة
نماهككسائراألساليبفيككنهيحتاجإلىأفيجيءفيمكانهمفالقصيدة،ألنهيمتمؾ كا،

عأفيضمؿالشاعركيكقعهطبيعةخادعةفهكعمىسهكلتهكقدرتهفيإحداثمكسيقييستطي
أف الشاعر استطاع إذا المعنى تةني إمكانياتتعبيرية يحتكمعمى فهك تعبيرم، مزلؽ في

                                                           
 .ّٕ،صِالحميد،جالعمدةفيمحاسفالشعر،ابفرشيؽالقيركاني،تحقيؽ:محمدمحيالديفعبد(ُ)
.ُِْ-ِِّينظر:ت كيؿمشكؿالقرآف،ابفقتيبة،ص(ِ)
 .ٓٔ،ص1جي،محمدالنكيه،الشعرالجاهمي،منهمفيدراستهكتقكيمه (ّ)
 .ُٖٖريتشارز،ترجمة:د.مصطفىبدكم،صمبادمءالنقداألدبي،أ.(ْ)
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الفخنهيتحكؿإلىمجردتكراراتلفظيةمبتذلةيسيطر .كما(ُ)عميهكيستخدمهفيمكضعهكا،
سطأنكاعالتكرارحصرتأنكاعالتكرارفيتكرارالكممةكالعبارةكالمقطعكالحرؼكترلأفأب

تكراركممةكاحدةفيأكؿكؿبيتمفمجمكعةأبياتمتتاليةفيقصيدة،كهكلكفشائعفي
شعرناالمعاصر،يمج إليهصةارالشعراءكاليعطيهاألصالةكالجماؿإالشاعرمكهكبحاذؽ

نمامابعدالكممةالمكررة .(ِ)يدرؾالمعكؿالعمىالتكرارنفسهكا،

جاء مفمحمفهنا التكرارفيشعرمحمكد أساسيانتدراسة عميهبكصفهعنصران تقـك
عمىاختالؼ كدالالتها القكالبالفنيةكبيافأبعادها البنيةاإليقاعيةلمحاكلةالكشؼعفهذب
مكاقعهاسكاءأكاففيالكممةأكالعبارةأكالجممةأكالحرؼ،كماستشيرالباحثةإلىكؿمف

كالتكراراألفقي.التكرارالعمكدم

كقد،"عكاتزؼفتاهابقصيدة"مجمكعةاألعماؿالكاممةلقدبدأالشاعرالجزءاألكؿمف
أفقيان عمىالتكرارالصكتيبنكعيه، القصيدةمرتكزا هذب ،فقاؿفيمطمعقصيدتهكعمكديانبدأ

:التيجاءتعمىبحرالمتقارب

...أكتبشعران.لعينيؾكحدؾ
لعينيؾكحدؾ

امتحيانكسافرتحيان....فكمهـهاهناميتكفذإ
.....

فكيؼيريدكفمناالفرار ؟
(ّ)مناالفرارا؟؟فكيؼيريدكف

 

...أكتبشعران.لعينيؾكحدؾ
فعكلف)//././/.///.///./. فعكؿي (فعكلففعكؿي

لعينيؾكحدؾ
(فعكلففعكليف).//././/./

مهـهاهناميتكفذامتحيانكسافرتحيان....فكإ
././/././/././/././/././/././/././/.//..

                                                           
.ِّٔقضاياالشعرالمعاصر،نازؾالمالئكة،ص(ُ)
.ِٖٕ،صالمرجعالسابؽ(ِ)
 .ٗ-ٖ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحّ)



ُٖ

فعكليففعكلف) (..فعكؿعكلففعكلففعكؿي.فعكلففعكلفي
فكيؼيريدكفمناالفرار ؟
فعكليففعكلف)//././/././/././/./. (فعكلففعكلفي
فكيؼيريدكفمناالفرارا؟؟
فعكليففعكلف)//././/././/././/./. (فعكلففعكلفي

 

جدأفالشاعركررلفظةتيقكؿالشاعرعمىبحرالمتقارب،الترديدالمميزفتلكت مم
ت كيدان"لعينيؾكحدؾ" التيجعمتالشاعربشكؿأفقي، منهعمىتصكيرالمشاعراإلنسانية

كتع المشاعر لتنطؽ به يشعر ما يكرر فنراب فقط، عكا لعيني الكتابة يجكؿيقصر عما بر
لممكت،"حيان"بخاطرب،ثـيكررالشاعرقكله فينفسالسطراألفقي،كينسبالشاعرالحياة

َوََل َتْحَسَبنَّ ٱلَِّذيَن قُتِلُوْا ":لذمكعدبهالمؤمنيفحيفقاؿمشيرابطريقةغيرمباشرةإلىكعداهللا

ا ۚ َبْل أَْحَيآٌء ِعندَ  ت ًۢ ِ أَْمَوَٰ لتصؿالتداعياتالشعكريةالمكثفةمف،(ُ)"َربِِّهْم ُيْرَزقُونَ  ِفى َسبِيِل ٱَّللَّ
خالؿالتكرارالصكتيغيرالمتكمؼ،الذميدعـالتجربةالشعريةالتييعيشهاالشاعر،ثـينتقؿ
:الشاعرفيالجزءاألخيرمفالقصيدةنفسهاإلىحديثشعكرمأكثرعمقا،كأثبتأثرا،فيقكؿ



فكؽاألكؼ رفعناؾ
عناؾفيالنبضزر

عشناؾضكءانبكؿالعيكف
فمستالكحيدالذمأدمفالحبكالرفض

لستالكحيدالذمطاعفالميؿفيأخريات
الزمافالخؤكف"

كلستالكحيدالذمأنذرالناس
في)الطكر(قبؿارتخاءالجفكف

كلستالكحيدالذمشيعكبإلىغابةالبرتقاؿ
(ِ)الحزيف

 



                                                           
 .ُٗٔآؿعمراف/(ُ)
 .ٗ-ٖ،صُج،فمح(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمِ)
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فكؽاألكؼ رفعناؾ
(فعكلففعكلففعكؿي)//././/.///./.

زرعناؾفيالنبض
(فعكلففعكلففػػػػػػػ)//././/././

عشناؾضكءانبكؿالعيكف
(ػػػػعكلففعكلففعكليففعكلف)/././/././/././/./.

فمستالكحيدالذمأدمفالحبكالرفض
(لففعكليففعكلففعكلففػػػفعكلففعك)//././/././/././/././/././

لستالكحيدالذمطاعفالميؿفيأخريات
(ػػعكلففعكلففعكليففعكلففعكلففعكلف)/././/././/././/././/././/./.

الزمافالخؤكف"
(فعكلففعكؿي)//././/./

كلستالكحيدالذمأنذرالناس
(عكلففعكليففعكلففػػػػػفعكلفف)//././/././/././/././
في)الطكر(قبؿارتخاءالجفكف

(ػػعكلففعكلففعكليففعكؿي)/././/././/././/./
الحزيفكلستالكحيدالذمشيعكبإلىغابةالبرتقاؿ

/.//././/././/././/././/././/././/././/
(فعكؿيفعكلففعكلففعكليففعكلففعكلففعكلففعكلف)
 

"لستالكحيد"فيهذاالمكضعحيفكررالشاعرقكلهكاضحانجدالتكرارالصكتيأيضانت
مؤكدانعمىأفأبناءالشعبالفمسطينيشركاءفيالقضيةالفمسطينية،شركاءفيالحبلهذا

الكطف،شركاءفيرفضالظمـ،شركاءفيعشؽهذاالكطف.

:بحرالكامؿعمى"رجؿمنهـ"معقصيدةلنت مؿالتكرارفيقكؿالشاعرفيمط

يارمزمفخرتيكمجدمشدمعمىاألعناؽشدم
(ُ)مفتمؾأكسمةالتحدشدمعمىجمرالجراح

                                                           
 .ُِ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
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شدمعمىاألعناؽشدم
(مٍتفاعمفمٍتفاعمفتف)/././/./.َ/././/

رتيكمجدمخيارمزمف
(اعمفمتىفاعمفتفمٍتف)/././/.///.//./.
شدمعمىجمرالجراح
(مٍتفاعمفمٍتفاعمفمػػػ)/././/./././/./
فتمؾأكسمةالتحدم
(ػػػػتفاعمفمتىفاعمف)//.//.///.//.

 

الشاع يكرر األمر فعؿ المقطع فيهذا شدم)ر إصراربكعمكديانأفقيانتكراران( ليصؿ ،
ك رمؿمفرماؿأرضه، بكؿحبة لتحمؿكؿصعبمفأجؿعمىتمسكه مستعد أنه يخبر

لىالخالصبرفقةهذاالكطفالمبجؿ،كجاءهذاالتكراريحمؿاإللحاح الكصكؿإلىالنصركا،
التجربةالشعريةكالبنيةاإليقاعيةالتيبينيتعميهاالقصيدة،كيعمؽالداللةالذميثرمالصادؽ،
لدلالقارئ.

إيقاعيانكدالليان،لكييربطكقدجاءالتكرارفيمكاضعأخرلفيا رابطان نفسها لقصيدة
إيقاعالسطرالشعرم،كيؤكداالسـالمكررفيقكله:

حسبيأمكتعمىثرلبمدم...
أمرغفيهخدم

حسبيأشـغباربيدرنا...كماأذكابعندم  
(ُ)بيفسنابمي...حسبيأجيؿالطرؼ



حسبيأمكتعمىثرلبمدم...
(//.)مٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفا/././/.///.//./
أمرغفيهخدم

(//.///.//./.)عمفمتىفاعمفتف
حسبيأشـغباربيدرنا...كماأذكابعندم  

(متىفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعمفتفمٍتفاعمف///.//.///.//./././/./.)/././/.


                                                           
 .ٗ-ٖ،صُج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)
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حسبيأجيؿالطرؼ
(مٍتفاعمفمٍتفاعػػػػػػػ)/././/././/.
بيفسنابمي

(///.//.)ػػػػػػػمفمتىفاعمف/.


فيهذايكررالشاعرمؤكدان فيمرغخدب بمكتهعمىترابكطنه، أنهيكتفيمفالحياة
الترابالطاهر،أكأنهسيكتفيفقطبشـغبارالبيادرالذملـيعرؼالشاعررائحةأذكىمف

كالتكرارأكالترديدالصكتييعدمف"بيفسنابؿالكطف،رائحته،أكأنهيكتفيب فينقؿالنظر
فيجاء،كهذاما(ُ)"العناصرالتييجرلبكاسطتهاتكقيعالمكسيقيألجػؿت ديةالمعنىكالداللة

أك الكممة تكرار عمى اإليقاعية األشكاؿ في الترديد يعتمد كبهذا السابقة، الشعرية المقاطع
الجممة.

أهميةكاضحةحيثتتمركزالفكرةالرئيسةحكلها،فتعمؿعمىإبرازإفلمكمماتالمكررة
خارجيه،فيصبحلمقصيدةإيقاعهفيالنصالتجربةالشعكريةفيثكبالتجربةالشعريةالمتمثمة

إليقاعالقافية،فتقكمالجرسالمكسيقيلمقصيدة.مسانده

عمىقصيدةكتبهارردان،يقكؿالشاعالكامؿبحرعمىلسنابقافمةالضياع""قصيدةفي
الضياع، قكافؿ في يسير شعبتائه ب نه الشعبالفمسطيني السيابيصؼفيها شاكر بدر

:فيقكؿالشاعررداعمىذلؾ

لسنابقافمةالضياع
عفكانكلسناالتائهيف

نحفاأللىزرعكاالسنابؿ
فيعيكفالمتعبيف

خطكاعمىلحفالقذائؼ
آيةالفجرالمبيف

ةالضياعلسنابقافم
(ِ)كلفنككفالخاطئيف...




                                                           
.ٖٗ،صيمنىالعيد،(فيمعرفةالنصُ)
 .ِّ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
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لسنابقافمةالضياع
(مٍتفاعمفمتىفاعالف)/././/.///.//..
عفكانكلسناالتائهيف
(مٍتفاعمفمٍتفاعالف)/././/./././/..

نحفاأللىزرعكاالسنابؿ
(مٍتفاعمفمتىفاعمفمتىػػػػػػػػػػ)/././/.///.//.//

بيففيعيكفالمتع
(ػػػػػػػفاعمفمٍتفاعالف)/.//./././/..

خطكاعمىلحفالقذائؼ
(مٍتفاعمفمٍتفاعمفمتىػػػػػ)/././/./././/.//
آيةالفجرالمبيف
(ػػػػػػفاعمفمٍتفاعالف)/.//./././/..

لسنابقافمةالضياع
(مٍتفاعمفمتىفاعمفمػػػ)/././/.///.//./

.كلفنككفالخاطئيف..
(ػػػػػػػتىفاعمفمٍتفاعالف)//.//./././/..

 

لسنابقافمة)امتدادالقصيدةحيثقاؿفيهالقدكسـالشاعرهذاالنصبجممةكررهاعمى
انفعاالتالشاعرالداخميةالتي،لقدجاءتهذبالتكراراتالصكتيةحاممةفيطياتها(الضياع

،لتجربةالشعكريةكفؽدفقاتشعريةمتتاليةتمحعمىنفسهحيفسمعقكؿالسياب،فانسابتا
تكراراتفكانت لمشاعرعبر الداخمي نقمتالشعكر شعكرية شعرية التكراراتكثافة أكثر مف

 أسمكبنفي عمىصيةة بصكتية النفي منعان،(ليس)فعؿ الياء ساكنيف،كحذفت التقاء مف
 هما بالضمير)الساكناف التقائها بعد كالسيف ز(،الياء التككيد،ثـ زيادة بقصد حرؼالباء اد

.تامانكأضاؼالضياعإلىالقافمةلينفيالضياععفالشعبالفمسطينينفيان

عندالشاعرمحمكدمفمحكهكيتحدثعفجدالتكرارالصكتيأكثركضكحانؾتكماأن
:الشاعرفيمطمعهاالحمى"،يقكؿ"فيقصيدةمرضالحصبةالذمأصابابنته،

يؾتحكطانؾبالخكؼعينامعم
تحكطانؾبالدمع



ٖٔ

كتحترقافمفاألكهاـ
عيناممسمرتافكأنتأماميباقةكردو

لـيسعفهاالماء
كسفرمفآالـ

عينامتهزافالةرفةكؿالةرفة
(ُ)الحصبة"..."عؿاألشياءتقدـليتفسيرانعفهذاالداءالمحمكـ



عينامعميؾتحكطانؾبالخكؼ
)فٍعمففًعمففًعمففعفًعمفلففػػى(/.//.//./././//.///./
تحكطانؾبالدمع
)ػػًعمففٍعفًعمفلففػػى(//././//././

كتحترقافمفاألكهاـ
()ػػًعمففًعمففًعمففػعالف/./..///.///.//.

عيناممسمرتافكأنتأماميباقةكردو
فعٍ)فٍعمففًعمففًعمففًعمففًعمففٍعمف/.///./././//.///.///.///././. (فًعمفى

لـيسعفهاالماء
)لففٍعمففػعالف(َ/././././.

كسفرمفآالـ
../././/././/

عينامتهزافالةرفةكؿالةرفة
ػٍعمف()فٍعمففًعمففٍعمففعفًعمفلففػَ/.//.///././././//././.

عؿاألشياءتقدـليتفسيرانعفهذاالداءالمحمكـ
./././././//.///././././././././././َ

)فٍعمففٍعمففًعمففًعمففٍعمففٍعمففٍعمففٍعمففٍعالف(
)فٍعمفلف(َ/././الحصبة"..."
 

فكرةالتيتدكرحكلهاإفتكرارالشاعرلالسـ)عينام(ثالثمرات،نقطةرئيسةلفهـال
القصيدة،كاالسـ)عينام(المضاؼإلىياءالمتكمـ،إشارةإلىأفالشاعركافشديدالخكؼ

                                                           
 .ُّ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ٖٕ

عمىهكانتاشاخصتيفاليستطيعأفينقؿالنظرإلىطرؼآخرخكفانيفعينإعمىابنتهحتى
نظراتهاعرمفخاللهالشيصكرالتيلتؤكدالفكرةالسابقة،(تحكطانؾ)فمذةكبدب،ثـت تيكممة

 يصيبها، مفأمشرقد كتحفظها ممحبيفثناياتستطيعأفتبًحمىتحكطابنتهكيتحميها
مفتكراربلهذبالكمماتفقدـبذلؾخدمةعظيمةلمنصالتستطيعمنبعثانتعابيرالشاعرحزنان

لكنههنايمحقهماعينام(ك)عباراتجديدةتقديمها،ثـيعكدقربنهايةالنصإلىتكراركممة
فيقكؿ )مسمرتاف( العينيف (:بكممة مةمضة أمامي كأنت مسمرتاف المفظة(عينام يزيد مما ،

المكررةقكة.

 :التيجاءتعمىبحرالرمؿ شامة"قصيدة"يهذاالتكرارالجديدفيت مؿفتل

ربماكافالذمأبكيهياأميمالكان
ربماكافسراجانمؿفيالميؿاإلقامة  

اكافصديقيحامال)بيرؽ(جكعالعصرربم
أككافإمامه  

شامةربماكافعمىجبهتناالممساءكاالسمنتياأماب
ربماكافصديقيالرجفةاألكلىالتيتمضي

(ُ)ـالقيامة ؟كي تيبعدهايك
 

ربماكافالذمأبكيهياأميمالكان
(اعالتففاعالتففاعالتففاعالتفف)/.//./././/./././/./././/./.

ربماكافسراجانمؿفيالميؿاإلقامة  
(فاعالتففعالتففاعالتففاعالتف)/.//././//./././/./././/./.

ربماكافصديقيحامال)بيرؽ(جكعالعصر
(فاعالتففعالتففاعػػػػػالتففعفاعالتف)/.//././//./././/././//./././

أككافإمامه  
(ػػػػػػػػػػػػػالتففعالتف)/././//./.

سمنتياأمابربماكافعمىجبهتناالممساءكاأل
(فاعالتففعالتففعالتففاعالتففاعالتففاعػػػػػ)/.//././//././//./././/./././/./././

                                                           
المتدارؾبتفعيمتيها)فٍعمفبحركتبالشاعرهذبالقصيدةعمى،ٓٔ-ْٔ،صُج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)

فاصمةبكفًعمف(إالأنهكافيمجافيجميعالقصائدالتيجاءتعمىهذاالكزفإلىالفصؿبيفالسببيفالخفيفيففيتفعيمة)فٍعمف(
 عيمة)فًعمف(.كبيرةكهيالتيتتككفمنهاتف



ٖٖ

ػػػػػػػػػػػالتف()/./.شامة
ربماكافصديقيالرجفةاألكلىالتيتمضي

(فاعالتففعالتففاعالتففاعالتففا)//./././/./././/././././/././
القيامة ؟ كي تيبعدهايـك
(عالتففاعالتففاعالتف)//./././/./././/./.

 

،لقدكررالشاعرالحرؼ)ريب(أكفعالنكليساسمانالشاعرفيهذاالمقطعحرفانكرر
ربكألةتاختصاصهاباألسماء،فمحقهاالفعؿ)كاف(،الذماتصمتبهماالزائدةفكفتعمؿ

كهنايتنقؿالشاعربيفاحتماليةأفيككفمفيبكيهمالكا،أكسراجا،أكحامؿالبيرؽ،أكشامة
معنىجديدان ف فاد بالزائد، حرؼجرشبيه هنا جاءت)رب( كقد المعنىمستقالنأكغيرها،

لفقدتالجممةالمعنىالجديدالذمجاءمع)رب(،حيذؼكلممعنىالمكجكد،لهذالمكمالنفرعيان
كلكفكجكد)رب(معتكرارهاأكدالمعنىالذمجاءتبههذبالكممة،كأكصؿبالتكرارالصكتي

فهاهكيكررالحرؼليدلؿعمىتعددالخياراتالممكنةلسببماكاف،كمختمفةمتعددةومعافو
يشعربهتجابصديقه.

ظرالشاعربعدهافي تيعمىصيةةأسئمةالينتفمسفيانرالصكتيبيعدانكقديحمؿالتكرا
 ما كهذا تإجابة، قصيدة في الكاتب لدل جدان""جدب مضيئة بحركممات عمى جاءت التي

:(ُ)،حيفكررالسؤاؿبقكؿالمتدارؾ

جرحىأكاب...  
لماذالـيةسمهالمطرالساقطفيالعاشرمفرمضاف؟

هالبرؽالراكضظهرانفيتشريفاألكؿكلماذالـيممس
كلـيعزؼمكسيقاالعكدة... ؟

(ِ)حرؽطارؽسففالنصرعمىالشطآف ؟كلماذالـي


...  أكابجرحى
)فٍعمففٍعمففػػ(/././././




                                                           
كردتهناالتجاكزاتالتيلج إليهاالشاعرفيبحرالمتدارؾكماأشرناسابقان.(ُ)
 .ٔٔ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)



ٖٗ

رمضاف؟مفالعاشرفيالساقطالمطريةسمهلـلماذا
./././/././//././//././//./././///َ

مففعفعً مفلففعو مفلف()ػػًعمففٍعمففٍعمففعفعو مففعو
األكؿتشريففيظهرانالراكضالبرؽيممسهلـكلماذا
///.///././././././././../././././././

)فًعمففٍعمففٍعمففٍعمففٍعمففًعمففٍعمففٍعمففٍعمففا(
؟... العكدةمكسيقايعزؼكلـ

)ًعمففٍعمففٍعمففٍعمففع(./././././././/./
؟ الشطآفعمىالنصرسففطارؽيحرؽلـكلماذا

)فًعمففٍعمفلففًعمففًعمففٍعمففًعمففٍعالف(///././././//.///./././//././..
 

 تختمم انفعاالت طياتها في تحمؿ الصكتية التكرارات هذب جاءت الكاتفيه بصدر
أسئمتهألنهيعرؼاإلجابةمسبقا،إنماعفكتعكسحالةشعكريةيعايشها،لكنهالينتظرإجابة

فكرر،أرادأفييفرغشحنةتسكفداخمه،كأفيكصؿلمقارئهذبالحالةالشعكريةالتييعيشها
ةل جابةالشافياالستفهاـكييمفتنظرالقارئكيشدسمعهفيدفعهإلىإكماؿالنصكصكالن

عمىهذباألسئمة.

،كررالشاعرأسمكبالتككيدعمىالتيجاءتعمىبحرالرمؿ"ياإلهي"كفيقصيدة
إنني،إننيبالبابقدجئتؾ،إننيضقت،إننيأرنك)طكؿالقصيدةمفبدايتهاحتىنهايتها،

آمنت (إننيأشتاؽ، بالنداء التككيداتمسبكقة جاءتتمؾ كما إلهي)، كؿعمىطمكرران(يا
:القصيدةأيضا،فقاؿ

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأعطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان...كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرا
إننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكء...كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؽالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرا



ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقتكثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراإننيضقتب بناءالدجى..


ػػػػػػػػػػػػػػػػػمانكعميانػػػػػػػػػػػػػػػػػان...كعػػػػػػػػػػػػػػػػػكرا إننػػػػػػػػػػػػػػػػػيضػػػػػػػػػػػػػػػػػقتبهػػػػػػػػػػػػػػػػػـ...صي


إننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدجئتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ...عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجيرا
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأعطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا



يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأهللي عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميراإننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيآمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأعطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككرا





َٗ

إننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؽأفأكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان...أفأثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرا
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفاجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرا



(ُ)يػػػػػػػػػػاإلهػػػػػػػػػػيأطمػػػػػػػػػػؽالقػػػػػػػػػػكةفػػػػػػػػػػينفسػػػػػػػػػػيكألهمنػػػػػػػػػػيالسػػػػػػػػػػدادا


يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأعطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان...كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرا
(فاعالتففاعالتففاعالتف)/.//./././/./././/./.
لضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكء...كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؽالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراإننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىا

فاعالتففاعالتففعالتففاعالتف/.//./././/./././/././//./.
قتكثيراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضإننيضقتب بناءالدجى..
فاعالتففعالتففاعالتففعالتف/.//././//./././/././//./.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػمانكعميانػػػػػػػػػػػػػػػػػان...كعػػػػػػػػػػػػػػػػػكراإننػػػػػػػػػػػػػػػػػيضػػػػػػػػػػػػػػػػػقتبهػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ...صي
/.//././//./././/./././/./.فاعالتففعالتففاعالتففاعالتف

إننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدجئتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ...عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجيرا
/.//./././/././//./././/./.فاعالتففاعالتففعالتففاعالتف

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأعطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
التففاعالتف/.//./././/./././/./.فاعالتففاع

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأهلليعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميرا إننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيآمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي
/.//./././/./././/././//./.فاعالتففاعالتففاعالتففعالتف

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأعطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككرا
/.//./././/./././/./.فاعالتففاعالتففاعالتف

إننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؽأفأكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان...أفأثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرا
/./.فاعالتففاعالتففعالتففاعالتف/.//./././/././//./././
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يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفاجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرا
/.//./././/././//./.فاعالتففاعالتففعالتف

يػػػػػػػػػػػاإلهػػػػػػػػػػػيأطمػػػػػػػػػػػؽالقػػػػػػػػػػػكةفػػػػػػػػػػػينفسػػػػػػػػػػػيكألهمنػػػػػػػػػػػيالسػػػػػػػػػػػدادا
././/./././/./././//././/./././/./

فاعالتففاعالتففعالتففاعالتففاعالتف

تت مملك الشاعر كتبه بالنداء،تما التككيد كألحؽ التككيد بتكرار النداء ألحؽ أنه جد
عمىثقتهب فاهللبخلههالذممنحهكؿمايتمنى،كقداستخدـأسمكبالتككيدمؤكدانمستنجدان

يسمعهكيستجيبله،كيقدرلهكؿخير.

التك تقانة الشاعرفيها كمفالقصائداألخرلالتياستخدـ "حجر....حجر"رارقصيدة
كيمكنؾأفتالحظأفالتكراركاضحفيالعنكافمماجعؿذلؾالتيجاءتعمىتفعيمةالخفيؼ

:،قاؿفيهاالشاعرسمةتتميزبهاالقصيدة

فجػػػػػػػػػػػػرالحيػػػػػػػػػػػػاةكنػػػػػػػػػػػػدل حجػػػػػػػػػػػػره
نػػػػػػػػػػػػػا حجػػػػػػػػػػػػػرأمسػػػػػػػػػػػػػؾالزمػػػػػػػػػػػػػاـكا،
حجػػػػػرأشػػػػػرفتبػػػػػهاألرضحتػػػػػى
حجػػػػػرالقػػػػػدسحػػػػػيفأسػػػػػرلبميػػػػػؿ

لاـكأهػػػػػػػػػػػػدحجػػػػػػػػػػػػرأيقػػػػػػػػػػػػظالنيػػػػػػػػػػػػ
حجرأكسبالقصائدطعمان

جبهػػػػػػػػػةالحػػػػػػػػػؽعػػػػػػػػػزةكاحترامػػػػػػػػػا
قػػػػػػدتركنػػػػػػامػػػػػػعالجػػػػػػكادالزمامػػػػػػا
النػػػػػػػػػػػػػرلظممػػػػػػػػػػػػػةنكالظالمػػػػػػػػػػػػػا
سػػػػػمعالفجػػػػػرصػػػػػكتهفاسػػػػػتهاما

زؤامػػػػػػػػػػالمطةػػػػػػػػػػاةالبةػػػػػػػػػػاةمكتػػػػػػػػػػان
(ُ)حجرأنجبالفتىالمقداما 

فجػػػػػػػػػػػػرالحيػػػػػػػػػػػػاةكنػػػػػػػػػػػػدل حجػػػػػػػػػػػػره
///َ/َ//َ//َ////َ

فعالتفمتفعمف
نػػػػػػػػػػػػػاحجػػػػػػػػػػػػػرأمسػػػػػػػػػػػػػؾالزمػػػػػػػػػػػػػاـ كا،
././//.//.//././//
فعالتفمتفعمففعالتف




جبهػػػػػػػػػةالحػػػػػػػػػؽعػػػػػػػػػزةكاحترامػػػػػػػػػا
/َ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ

فاعالتفمتفعمففاعالتف
قػػػػػػدتركنػػػػػػامػػػػػػعالجػػػػػػكادالزمامػػػػػػا

././/././/.//././/./
فاعالتفمتفعمففاعالتف




                                                           
 .ّٖ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ِٗ

حجػػػػػرأشػػػػػرفتبػػػػػهاألرضحتػػػػػى
././/././/.//././//
فعالتفمتفعمففاعالتف

حجػػػػػرالقػػػػػدسحػػػػػيفأسػػػػػرلبميػػػػػؿ
././/././/.//././//
فعالتفمتفعمففاعالتف

حجػػػػػػػػػػػػرأيقػػػػػػػػػػػػظالنيػػػػػػػػػػػػاـكأهػػػػػػػػػػػػدل
././//.//.//././//

متفعمففعالتففعالتف
حجػػػػػػػػرأكسػػػػػػػػبالقصػػػػػػػػائدطعمػػػػػػػػان

././//.//.//././//
فعالتفمتفعمففعالتف

ظالمػػػػػػػػػػػػػاالنػػػػػػػػػػػػػرلظممػػػػػػػػػػػػػةنكال
/.//.//././/./َ././

فاعالتفمتفعمففاالتف
سػػػػػمعالفجػػػػػرصػػػػػكتهفاسػػػػػتهاما

././/././/.//././//
فعالتفمتفعمففاعالتف

لمطةػػػػػػػػػػاةالبةػػػػػػػػػػاةمكتػػػػػػػػػػانزؤامػػػػػػػػػػا
././/././/.//././/./
فاعالتفمتفعمففاعالتف

حجػػػػػػرأنجػػػػػػبالفتػػػػػػىالمقػػػػػػداما 
././././/.//././//

عالتفمتفعمففاالتفف


مةتحدثالشاعرفيهذبالقصيدةعفحجارةاألقصىالتيأشعمتاالنتفاضة،فكرركم
صكرأفالحجرفجرالحياة،كأمسؾزماـاألمكر،كأشرقتكالحجرمعبدايةكؿبيتشعرم،

بهاألرض،ثـنسبهذاالحجرإلىالقدس،حجرالقدسالذمحقؽلمفمسطينيالنصر،حيث
شعرانأ فانسكب األقالـ في الحبر كحرؾ نائـ، كؿ الشعبيقظ أبناء قمكب في العـز يحرؾ

أبعادانالفمسطيني الفمسطيني الحجر أخذ كقد مجمكعة، حيثتحدثعنه العربي الشعر في
أمثاؿنزارقبانيكعبدالعزيزالمقالح،كقدسارمفمحابففمسطيف كاسعةمفالشعراءالعرب،

همبينانأفالحجرأصبحمقاتالنفييدالفمسطينيكمعه.عمىالنهمذات

مؤكدان التكرارالصكتيهنا جاء فمسطيففينظرالشاعركفينظرلقد أهميةحجارة
.لقافيةالميـالممدكدةداعمانقيانمكسيالفمسطينييفجميعا،كماأنهأعطىجرسان

يعنىبهاالشاعرأكثرمفعنايته،كالتكرارفيحقيقتهإلحاحعمىجهةهامةفيالعبارة"
فيجبأفيجػيءمفالعبارةفي،الذميتحكـفيالعبارة،كالتكراريخضعلقانكفالتكازف،بسكاها

محمكدالشاعرفيأشعارجاء،كالتكراركما(ُ)"كاليميؿبكزنهاإلىجهةما،مكضعاليثقمها
 إنما عمىكردمفمح، بالتكرارمالشيءلمت كيد كمفأجؿالهاـ القارئمفجهة، فأجؿإثراء

خدمةالقصيدةمفجهةأخرل،كلكفالشاعرلـيتجهإلىالتكرارمهمالالمضمكف،بؿكاف
                                                           

.ِٖٔ-ِٕٔنازؾالمالئكة،ص،اياالشعرالمعاصرقضينظر:(ُ)
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،كفيالنهايةيجبأفنشيرإلىجممةكاحدةيكازفبيفالتكراركالمضمكف،كييخدـالنص
 المطبعيفيالبيتاألكؿحيثإنه الخط  استبداؿكممة (ندل)لكتـ الستقاـ(أندل)بكممة

.الكزف

بشكؿممفت،مفخالؿالجدكؿالتالي كفيبابالتكراركررالشاعرعناكيفالقصائد
.ستعرضأسماءالقصائدالمكررةت

( األسماء المكررة في األعماؿ الشعرية الكاممة لمشاعر محمود مفمح1، 4)

عدد مرات  المجمد المتكررسـ اال ـ
 التكرار

 طبيعة التكرار

الشعرُ
األكؿ

ٕ

تكرراالسـ)سبع(مراتلقصائدمختمفة،مرتيفباسـ
)الشعر(،كمرةباسـالشعرصارالمحنةالكبرل(،

كمرةباسـ)سنكاتالشعر(،كمرةباسـ)محنةالشعر(،
كمرةباسـ)زمفالشعر(،كمرةباسـ)إيضاحشعرم(. الثاني

عتابِ

األكؿ

ٕ

قصائدمختمفة،ثالثمراتتكرراالسـسبعمراتل
منهاباسـ)عتاب(كمرةباسـ)عتابغزم(،كمرة
باسـ)عتابمريدم(،كمرةأخرلباسـ)عتابآخر(،

كمرةأخيرةباسـ)بيفالماءيفعتاب(. الثاني

إضاءةّ
األكؿ

تكرراالسـثالثمراتلقصائدمختمفة،مرتيفباسـّ
ة(.)إضاءة(،كمرةباسـ)إضاءةشعري الثاني

ْاألكؿمرثيةْ
تكرراالسـأربعمراتلقصائدمختمفة،ثالثمرات
منهاباسـ)مرثية(،كمرةباسـ)مرثيةلممساءاألخير(.

سؤاؿٓ
األكؿ

ٔ
تكرراالسـستمراتلقصائدمختمفة،ثالثباسـ
)سؤاؿ(،كمرةباسـ)السؤاؿ(،كمرةباسـ)كجع

اؿمشركع(.السؤاؿ(،كمرةباسـ)سؤ الثاني

تكرراالسـمرتيفلقصيدتيفمختمفتيفِالثانيعكدمٔ

أمنيةٕ
األكؿ

تكرراالسـخمسمراتلقصائدمختمفة.ٓ
الثاني

تكرراالسـثالثمراتلقصائدمختمفة،مرتيفباسـّالثانيمكتٖ
)مكت(،كمرةباسـ)مكتسريرم(.

االسـثالثمراتلقصائدمختمفةتكررّالثانياعتراؼٗ
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عدد مرات  المجمد المتكررسـ اال ـ
 طبيعة التكرار التكرار

ّاألكؿالطقسَُ
تكرراسـالقصيدةثالثمراتلقصائدمختمفة،باسـ
)الطقس(،كمرةباسـ)لمطقسحالةأخرم(،كمرةباسـ

)شيءعفالطقسكالرقص(

فمسطينيُُ

األكؿ

َُ

مراتلقصائدمختمفة،فيالمجمدتكرراالسـعشر
األكؿستمراتكالتالي:

 برقيةمتاخرةمفالكلدالفمسطيي -
 برقيةعاجمةمفالكلدالفمسطيني -
 حكايةالشاؿالفمسطيني -
 نقكشإسالميةعميالحجرالفمسطيني -
 قطارالشماؿالفمسطيني. -
 أغنيةصمكدلممخيـالفمسطيني. -

ي:كفيالمجمدالثانيأربعمراتكالتال
 مكاؿفمسطيني.-فمسطيني. -
أغنيةفمسطيف.-األسيرالفمسطيني. -

الثاني

ِالثانيغريبُِ
مرةباسـ)غريب(،،تكرراالسـمرتيفلقصائدمختمفة

كمرةباسـ)صالةالةريب(.

ِالثانيالنبعُّ
تكرراالسـمرتيفلقصائدمختمفة،قصيدةباسـ

اسـ)النبعالقديـ(.)النبع(،كقصيدةب

ْالقدسُْ

تكرراالسـأربعمراتلقصائدمختمفة،ثالثقصائد
منهافيالمجمداألكؿ،كهي:)ياقدس،نشيدلمقدس،

كقصيدةكاحدةفيالمجمدالثانيرسالةفيالقدس(.
كهي)لمقدستنتفضالحركؼ(.



 حتىلج  كبيرة، بصكرة فبعضالكمماتتكررتإالشاعرإلىتكرارعناكيفالقصائد
دكفذلؾ،كقدكاففيبعضاألحيافيكرراالسـ سبعمراتإلىما عشرمرات،كبعضها
ذاته،كفيأحيافأخرليضيؼلهكممةجديدة،كفيحالةثالثةقديحذؼمنهشيئا،المهـأنه

حيث،إلنشاءعناكيفقصائدبكماهكمكضحفيالجدكؿالسابؽنفسهاكافيستخدـالكممات
لكاحدكستيفقصيدة.)كاحدكستيف(عنكاناناستخدـالشاعر)أربععشرة(كممةفيإنشاء

التي القصائد فتجد التكرارعمىالنسؽالدالليدكفالنسؽاإليقاعي، انعكسهذا كقد
 حممتالعناكيفذاتهاتحدثتحكؿالمكضكعنفسهكلكفبطريقةإبداعيةمختمفة.
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  :الشكؿ الكتابيثانيًا: 
متنكعةتكحيباألفكارالتيتدكرفيإفالكتابةالشعريةفيالشعرالحديثتتخذأشكاالن

خاطرالشاعركتشةؿباله،فالكتابةالشعريةلمنصالشعرمفيالشعرالمعاصرخرجتعمى
عمىثقم القديـ الكتابيلمشعر الشكؿ محافظة مع قديما، المعركفة الشعر أيضانمعايير فيه

جدأفالشعرالحديثبدأيبحثعفالطرؽالتيتعززدكرالكممة،ؾتديث،كلكنالعصرالح
لـيتحلمشعراءأفيخالفكاهذاالنظاـإالفيالعصكر"كهذاماجعؿالشعريبتكرطرائؽجديدة،

كنهم،كبدأاالنحراؼعفالمعاييرالشكميةكاإليقاعية،ثػـظهػرشعرالتفعيمة،األدبيةالمت خرة
.(ُ)راءمسمؾالحريػةفيتشكيؿالسطرالشعرم"الشع

إفتجربةالشعرالعربيالحديثفيالبحثعفالشكؿالشعرمالمناسبمثمتصراعان
كمنظكمةجديدةتبحثعفمكافثابتكعفقبكؿبيفكذهنيانبيفمنظكمةمتعارؼعميهاتراثيان

شكالن الجديدة المنظكمة فكانت ذكاتهـ، كفي الشعراء القديـجديدانأقالـ الشكؿ عف خرج
الصدكركيجكؿفيالخكاطر،كمفهناتنكعفيفيالتعبيرعمايعتممجديدانليستكعبنظامان

دفع ما كهذا كلمنص، لمشعر شاعر كؿ رؤية بحسب المعاصر الشعر في النصي الفضاء
 يتعدل أسمكب قصائدهـ، كتابة في أسمكبجديد اتباع إلى المعاصريف إلىالشعراء الشكؿ

أيضا تعطيالقارئدالالتجديدة المسافاتكالنقاطكالتدرجالتيتعتبرذاتإيحاءاتجديدة
إيصالهاهاذاتتيكمؿكصكلهإلىالحالةالنفسيةالدقيقةالتيعايشهاالشاعركيريدفيالمحظة

إلىالمتمقي.

مسايران مفقصائدب مفمحمجمكعة كتبالشاعرمحمكد التفكقد كمفتمؾعيمةقصائد ،
:عمىتفعيمةالمتقارب،التيقاؿفيها"سؤاؿ"القصائدقصيدة

س لتأبي:
لماذاتةادركؿالحساسيفهذاالكطف؟

أجاب:
ألفالةرابيفقدنتفتريشها

كسدتعميهاجميعالمنافذحتىإذاأسممتركحها....
(ِ)....لـتجدمفكفف  

                                                           
 .ٗٗعبدالخالؽالعؼ،ص(التشكيؿالجماليفيالشعرالفمسطينيالمعاصر:د.ُ)
 .ْ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
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س لتأبي:
فع)//.///. (كفعكؿي

لماذاتةادركؿالحساسيفهذاالكطف؟
فعكلففعكلففعكلففعكلفف)//././/.///././/././/././/. (فعكعكؿي

أجاب:
(فعكؿي)//./

ألفالةرابيفقدنتفتريشها
فعكلففعك)//././/././/.///././/. (فعكلففعكلففعكؿي

تعميهاجميعالمنافذحتىإذاأسممتركحها....كسد
.//././/././/././//.//././/././/././/

فعكلففعكلففعكلففعك) (فعكلففعكلففعكلففعكؿي
....لـتجدمفكفف  

(لففعكلففعك)/.//././/.
 

المقطكعة هذب في الشاعر التـز تفعيالت فمـز المتقارب، كهيبحرالكزف كمشتقاتها
 )تفعيمة بتفعيمة قكله يختـ ككاف ) )فعكؿي كصكرتها الصكرة)فعكلف( عمى كتبها لكنه فعك(،

استخدـ أنه كما المكسيقى، كاتصاؿ الكزف، سالمة مع التفعيمة، شعر في لمقصيدة الحديثة
ل لمداللةعمىمعافأخرلكاضحة بنقاطتختصرالكالـعالماتالترقيـ مقارئكلكنهاستبدلها

كتكثفه.

فقاؿ:،هذاتتحدثالشاعرعفالمكضكع"،سنكاتالشعرالمقفى"كفيقصيدته

لمػػػػػػػػػاذاتكتػػػػػػػػػبالشػػػػػػػػػعرالمقفػػػػػػػػػى
كتقذفػػػػػػػػػػػػػهعمػػػػػػػػػػػػػىاآلالؼقػػػػػػػػػػػػػذفان

رؽكهــالميؿفيأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقي

كتكغػػػػؿيػػػػاأخػػػػااإلسػػػػالـفيػػػػه؟
مػػػػػػػفعاشػػػػػػػقيهكتحسػػػػػػػبأنهػػػػػػػـ

(ُ)صطفيهػػػػػػػػػػػػػػػػتختارالعناءكتك

                                                           
 .ِٖ،صِ،ج(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
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لمػػػػػػػػػاذاتكتػػػػػػػػػبالشػػػػػػػػػعرالمقفػػػػػػػػػى
./././/./././/././/

مفاعٍمتفمفاعٍمتففعكلف
كتقذفػػػػػػػػػػػػػهعمػػػػػػػػػػػػػىاآلالؼقػػػػػػػػػػػػػذفان

././/./././/.///.//
مفاعمىتفمفاعٍمتففعكلف

تقػػػػػػػػػػػػيـالميػػػػػػػػػػػػؿفػػػػػػػػػػػػيأرؽكهػػػػػػػػػػػػـ
/.//.///.//./././/.

مفاعٍمتفمفاعمىتففعكلف

يػػػػاأخػػػػااإلسػػػػالـفيػػػػه؟كتكغػػػػؿ
././/./././/.///.//
مفاعمىتفمفاعٍمتففعكلف

كتحسػػػػػػػبأنهػػػػػػػـمػػػػػػػفعاشػػػػػػػقيه
././/./././/.///.//
مفاعمىتفمفاعٍمتففعكلف

كتختػػػػػػػػػػارالعنػػػػػػػػػػاءكتصػػػػػػػػػػطفيه
.///.//./././/././/

مفاعٍمتفمفاعمىتففعكلف


المقفى سنكاتالشعر التاـالتيجاء-تحدثالشاعرفيقصيدة عما-تعمىالكافر
 كتفعيمة، مقفى بنكعيه، الشعر حكؿ خاصة كالشعراء عامة الناس يتناقمه عففتحدثكاف

قبالهـعمىشعرالتفعيمة،كلكنهعقٌ :بعمىذلؾبقكلهإعراضالبعضعفالشعرالعمكدم،كا،

كسكطالشعريجمدناجميعان
././/.///.//./././/
لفمفاعٍمتفمفاعمىتففعك

فنعشػػػػػػػػػػػػػقهكنعشػػػػػػػػػػػػػؽقائميػػػػػػػػػػػػػه
././/  .///.//  .///.//

مفاعٍمتفمفاعمىتففعكلف


التي هكمفركائعاألدب، البيتأفالشعرب مشكؿكافإنما الشاعرفيهذا يؤكد
 تجذبالقراءكالذكاقةفيعشقكفالقكؿكقائمه.

:كطنهيقكؿالشاعرمخاطبان"،..صباحالزعتر.صباحالخير"قصيدةكفي

صباحالخيركالسريسكالزعتر
صباحالخيرياكترانشددنافيهقامتنا

كيافجرانركزنافيهرايتنا
صباحالخيريامفعشتنانبضا

كعشتمالحـالزيتكف
(ُ)عشتمكاسـالطمقاتكالطعنات

 

 

                                                           
 .ّْ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
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صباحالخيركالسريسكالزعتر
(مفاعٍمتفمفاعٍمتفمفاعٍمتف)//./././/./././/././.

صباحالخيرياكترانشددنافيهقامتنا
(مفاعٍمتفمفاعمىتفمفاعٍمتفمفاعمىتف)//./././/.///.//./././/.///.

كيافجرانركزنافيهرايتنا
(مفاعٍمتفمفاعٍمتفمفاعمىتف)//./././/./././/.///.

صباحالخيريامفعشتنانبضا
  (مفاعٍمتفمفاعٍمتفمفاعٍمتف)/././/./././/./././/.

كعشتمالحـالزيتكف
 (ػػػػػػمفاعمىتفمفاعٍمتفم)//.///.//./././

عشتمكاسـالطمقاتكالطعنات...
(فاعاىتفمفاعمىتفمفاعمىتف)/.///.//.///.//.///./...

 

الق التيتسكفأبناءالشعبالفمسطيني،مفخاللهيرتبطإفحبالكطفمفأهـ ضايا
يجعمهـيعيشكفالحياةالحقيقية،كيقدمكفكؿمايستطيعكفأبناءهذاالكطفب رضهـ،ارتباطان
 كيقدـ الحبيب، لهذا فداء الشاعرتقديمه المقطكعة هذب الكافر-في بحر جاءتعمى التي

تحيةالسريسكالزعتر،التيت خذالشاعربرائحتهايقدـتحيةالصباحكيضيؼله-بتفعيمتيه ا
الذكيةإلىبالداألجداد،ثـيكضحالشاعرأفأبناءالشعبالفمسطينييستمدكفقكتهـمفهذا

ركحان يسكنهـ أضحى الذم القكم، معانكنبضانكجسدانالكطف فعاشكا كالحزف، كالفرح الحب
كالدفق النفسية الحالة لنعيشهذب مفكالدمع، فيمجمكعة الشاعر التيجسدها اتالشعكرية

األسطرالشعريةالتيأعطتالشاعرمساحةكاسعةيستطيعأفيعبرفيهابحريتهدكفأفتقيدب
.قافية،أكأفيحبسنفسهفيعددمحددمفالتفعيالتالعركضية

مػػػؿ"التػػػيجػػػاءتعمػػػىبحػػػرالكاالنبػػػعالقػػػديـكالشػػػاعرمحمػػػكدمفمػػػحيقػػػكؿفػػػيقصػػػيدة"
 بتفعيمتيه:

ماضعمىطكؿالطريؽ
الأنتتفهمني،كالمكتييجيء....

(ُ)الحريؽكالأنا.....أنجكمفالشعر
                                                           

.ْٔص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
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ماضعمىطكؿالطريؽ
(مٍتفاعمفمٍتفاعالف)/././/./././/..

الأنتتفهمني،كالمكتييجيء....
(ػػػػعمفمتىفاعمفممتىفاعمفمتىفا)/././/.///.//./././/./

كالأنا.....أنجكمفالشعرالحريؽ
(مٍتفاعمفمٍتفاعمفمٍتفاعالف)//.//./././/./././/..
 

فانعدـمف،هنفسنفسهأنهمستمرعمىالطريؽالشاعرهذبالقصيدةكاصفانأبد حتىكا،
فغابمكتهالذميتمناب مفإصراربشيءمهماكافثـيترؾإالأنهماضاليقمؿ،يفهمه،كا،

مألهابػكؿتستطيعأفتنقطعبرهذبالػنقطالممتػدةعبػرالسطرالشعرمالفارغإالمفًفراغا
مايمكفقكلهعفاالنتظاركالبحثكماشابهها،ثـيكمؿالحديثعفنفسه،كلكنهماإفينطؽ

ىمساحةالنقاطالتيتةنيهعفالحديثبالنفيكيتبعهبضميرالمتكمـ)أنا(حتىيعكدثانيةإل
عفنفسهمفجهة،كالتحصربفيكمماتمعدكدةمفجهةأخرل،فيترؾلمقارئمساحةمف
الشعر التفكيرثـيتبعذلؾبقكلهأفالينجكمفألـ الفكرعبرمجمكعةنقاطتعطيهحرية

القارئقؿنيألسطركيالحظتدرجالشاعرفيعرضهذبا،كماتككجعالكتابةالذميالحقه
بيفسطركآخرإلىحالةنفسيةمختمفةكك فحالتهالنفسيةتتدرجفيالتةير،كك فهذاالنص

طريؽيمشيهاالشاعركيسيرعمىدربهاحتىيحقؽمبتةاب.

:هانفس،يقكؿفيمقطعآخرمفالقصيدةهانفسثـأكمؿقصيدتهمستخدماالتقانات

كأناأدؼعمىالطريؽ
أغازؿغيرفجرالمتعبيفكال

كالأقيـلةيرهـكزنان 
أمضي....كيتبعنيالةبار
كيمدليذاؾالسرابلسانه 

كيشبفيدميالحكار
-أرهقتنفسؾ

فاستنديكماإلىهذاالجدار





ََُ

لفتستطيعقراءةالمةزالمعربد
(ُ)فيبراكيفالدمار  

 

كأناأدؼعمىالطريؽ
(ػػػاعمفمتىفاعمفممتىف)///.//.///.//./

كالأغازؿغيرفجرالمتعبيف
(ػػػتىفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعمفمػػػػػػ)//.//.///.//./././/./

كالأقيـلةيرهـكزنان 
(تىفاعمفمتىفاعمفمٍتفاػػػػػ)//.//.///.//././.

أمضي....كيتبعنيالةبار
(عالفمٍتفاعمفمتىفا)/././/.///.//..

كيمدليذاؾالسرابلسانه 
(متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمف)///.//./././/.///.//.
كيشبفيدميالحكار

(فاعمفمتىفاعمفمتى)/.//..////.//./
 -أرهقتنفسؾ

(ػػػػػػػػػػػػػمٍتفاعمفمتٍ)/.َ/././/
فاستنديكماإلىهذاالجدار
(مٍتفاعمفمٍتفاعمفمٍتفاعالف).././/./././/./././/

لفتستطيعقراءةالمةزالمعربد
(ػػػػػمٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعالفمتى)/././/.///.//./././/.//

فيبراكيفالدمار  
(فاعمفمٍتفاعمف)/.//./././/..

 

تفعيمػػػػةيسػػػػتخدـجػػػػدالشػػػػاعرمحمػػػػكدمفمػػػػحت،الػػػػكزفالػػػػذماسػػػػتخدمهالشػػػػاعرتلػػػػكت ممػػػػ
متىفػػاعمف(،كهػػيالتفعيمػػةاألساسػػيةفػػيبحػػرالكامػػؿ،كمػػاأنػػهاسػػتخدـتفعيمػػة)مٍتفػػاعمف(كهػػي)

منتصػػؼالتفعيمػػةأكقبػػؿدالحػػظأفالشػػاعركػػافيقػػؼعنػػت،كمػػاهنفسػػبحػػرمعيمػػةالثانيػػةلالتف
زجػػػدبيقػػػكؿ)لػػػفتسػػػتطيعقػػػراءةالمةػػػتبقيػػػةالتفعيمػػػةفػػػيالسػػػطرالثػػػانيفالمنتصػػػؼ،ثػػػـيكمػػػؿ

                                                           
.ٓٔ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



َُُ

(ثـيكممهافيالبيتالثانيقائال)المعربد(فيقؼعند )فيبراكيفالدمار  (ليكمؿفيهذا:متى
هخيقاعػػبالسػػطربقيػػةالتفعيمػػةكهػػي)فػػاعمف(،كيػػ تيذلػػؾبمػػايتناسػػبمػػعخفػػةالػػكزفالمنسػػاب

رحيػػثأتبػػعالشػػاع( أمضػػي....كيتبعنػػيالةبػػار،كيسػػتخدـالشػػاعرالنقػػاطفػػيقكلػػه:)المتحػػرؾ
كممػػةككممػػة)كممػػةأمضػػيب ربعػػةنقػػاطليتػػرؾلمقػػارئمسػػاحةيطمػػؽمعهػػاالعنػػافكيضػػعمكانهػػا

كماأنهاستخدـعالمةالتعجبفيأكثرمفمكضعليستثمرهذباإلشارةالكتابيةفيقدـ،ككممة(
فكربعبرإشاراتتضيؼلمكممػاتأفكػاركدالالتجديػدةفيػدخؿالقػارئفػيمعنػىجديػدربمػاال

سػهكتطمػبمنػهدبفيالكمماتكحدها،ثـينتقؿالشػاعرإلػىالحػكارالػداخميحيػثتناجيػهنفيج
، أفيػػريحنفسػػه،ثػػـيعػػكدثانيػػةلعالمػػاتالتعجػػبالمكػػررةالتػػيتخػػتـكصػػفاأفيسػػتندكلػػكليػػـك

عيكف.الأشبهبالصكرةالمسرحيةالمرسكمةأماـ
:"اعتراؼ"كيقكؿالشاعرفيقصيدة
(ُ)آبلك.....

لةدكتاآلفمحبكراككؿالناس
أدعيلمدكاكيف

كأهتزعمىجرالربابه  
إنماشاءلياهللب فأحياعمىجمراأللـ

كيدمتتضجهاالنار
 (ِ)كلـأصرخ....

آبلك.....
)فاعمف(//./.

لةدكتاآلفمحبكراككؿالناس
اعمففاعالف()فًعمففعفاعمفلففَ/./././/./././/././//.

أدعيلمدكاكيف
/)فٍعمففاعمففٍعفػػ(/././/././.

كأهتزعمىجرالربابه  
)ًعمففًعمففعفاعمفلف(/././/././//.//./.


                                                           
 .مسبقاأيشيرإليهالفصؿبيفاألسبابالخففيفةكالفكاصؿ،كهكما(ُ)
 .ٕٗ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)



َُِ

إنماشاءلياهللب فأحياعمىجمراأللـ
لففاعمف(لففًعمففعفاعمففٍعفًعمف)فاعمف/.//./././/././//././//./././/.

كيدمتنضجهاالنار
/)فًعمففعفًعمففعفػػػ(َ/َ///َ////.

)ػػعمففٍعمف(/././/.كلـأصرخ....
 

لييعيد )لك( النقاطبعد فالقارئكضعالشاعرهذب بهالمتمقيكمؿيإلىعنكافالقصيدة
دكفأفيذكرهكما(لك)إلىإجابةالقارئلك(،ثـينقؿكقعمايمكفكجكدببعد)يتالنقاط،أكل

آبلكأهجر)السابقةلها(لك)عمىمعتمدان(لك)بعدالمتمقيتكقعهيبعدها،كي تيمايمكفأف
ذلؾبالجكاب كيتبع يهجرنيجرحالكتابة(، أم)لكهجرت)أك الناس(، ككؿ لةدكتمحبكرا

كحاؿكؿالنا لةدكتمبتهجا أتبعهذبالكتابة( لكنه س،كلتمايمتعمىجماؿصكتالربابة،
كيكفى التعجب بعالمات لكنالعبارة كاحدة، تعجب عالمة يضع عالمتيتؾأف يضع جدب

تعجب،هؿكضععالماتالتعجبألنهغيرمقتنعبمايقكؿ،أـألنهيتعجبمفمجاراةالناس
قكلهأفالقدركتبعميهأفيعيشمعلمايدكرحكلهـدكفتفكير،ثـأتبعالشاعرقكلههذاب

كجعالحياةكعمىناراأللـالذمأنضمأصابعالشعرفيكفيهكقدأخذتكمماتههذبمفهكمان
القارئفيمةايران مفالنقاطليبحربعدها بكضعمساحة هذا قكله كأتبع لمتعبيراتالسطحية،

ب يفكر كي القارئ فيدفع الشاعر، يعيشها التي األلـ كضعهاكمية نقطة خمؼكؿ يكجد ما
.الكاتبكيتصكرمايمكفأفتعنيههذبالنقاطمفعذابات

في كالت خير التقديـ تقنية الشاعر استخدـ الشعرمفتكما السطر أحيانانبداية يبدأجدب
السطرالشعرممفبدايةالسطرالكتابي،كأحيانايكثؽاألسطرالشعريةبشكؿمتدرجثـيعكد

"قصيدةلىبدايةالسطرالكتابيثـإلىمنتصفه،كقداستخدـهذبالتقنيةفيمرةأخرلإ غباري
:"،التيجاءتعمىبحرالبسيطكقدبدأهابقكلهالميالي

كتس ليفعفاألياـكيؼغدت
كعفغبارالميالي
؟.كيؼيىطكيني

ككيؼأصبحتي
الأعنيهناأحدان
كليسمفأحدفيالناس



َُّ

يعنيني 
أممؾك .أس له..إالالصمتى.لستي

اليبكحب سرارمأ
(ُ)كييفشيني

كتس ليفعفاألياـكيؼغدت
(متفعمففًعمفمستفعمففًعمف)//.//.///./././/.///.

كعفغبارالميالي
(متفعمففاًعمفمسػػػػػػ)//.//././/./.
؟.كيؼيىطكيني

(تفعمففًعمف)//.///./.
ككيؼأصبحتي
(متفعمففاعػػػػػػػػػػػػ)//.//././

الأعنيهناأحدان
(لفمستفعمففعمف)/./././/.///.
كليسمفأحدفيالناس
(متفعمففعمفمستفعػػػػػػػػػ)//.//.///./././
يعنيني 
(لففاعؿ)/././.
أم .أس له..إالالصمتى.مؾكلستي

(متفعمففعمفمستفعمففعمف)//.//.///./././/.///.
اليبكحب سرارمأ
(مستفعمففعمفمستفػػػػػػػ)/././/.///././.
كييفشيني
(ػػػػػػعمففاعؿ)//././.

 

كيعطيالدالالتكبهذايكتمؿالشكؿالبصرملمقصائدكهكالذميعطيالكمماتالعمؽ
كييصؿالمعنىكالمضمكفب فضؿصكرةممكنة،فيستثمرالشاعرالشكؿ،إيحاءاتجديدة

.الكتابيإلىجانبالمضمكفإلثراءالمعنىكهذاكؿمايسعىلهالشاعر
                                                           

 .ِْٔ،صِج،حمكدمفمح(األعماؿالشعريةالكاممة،مُ)



َُْ

 ثالثًا: االمتدادات الصوتية:
 

عجمػػػي،الصػػػكتالمفػػػردالمعنػػػىلػػػه،كاجتمػػػاعاألصػػػكاتيكػػػكفالكممػػػةذاتالمعنػػػىالم
كتراكـالكمماتيؤدمإلىالمعنىالسياقي،لكفاألصكاتالمفردةتمتمؾإيحاءاتمعينةتتناسػب

ال،كمزيةعمػػىغيرهػػاًإفلمفظةفيالسمعحسنا"،كيقكؿابفسينافالخفاجي:(ُ)كمعانيعامة
.(ِ)بؿألمريقعفيالت ليؼكيعرضفيالمزاج"،مفأجؿتباعدالحركؼفقط

نمػػاإفالشػػ اعراليقصػػدمػػفخػػالؿتقديمػػهالحسػػيألشػػكاؿالكاقػػعأفيقػػدـانعكاسػػالػػه،كا،
يحػػاءاتتتجمػػعفػػيبػػؤرةكعػػيالمتمقػػيكحسػػهثػػـتنػػداحفػػيذاكرتػػهحتػػىتتقػػاطع هػػيرمػػكزكا،
شفراتالنصفينقطةانفعاليةهيمحكراإلحساسبقيمتهالجماليػةكآثػاربالمعنكيػة،ثػـتتجسػد

المدلكؿ"،كيرلابفجنيأف(ّ)الالتكثيفةاكتشفهاكهكيعيدإنتاجالنصاستجابةالقارئفيد
.(ْ)المعنكملمقصيدةالينفصؿعفالجرسالمكسيقىلأللفاظ"

بمجمكعةمفاأللفاظالتيتطكمفيجنباتهاعدةإيحاءاتتبثقصائدبالشاعرإذفيقدـ
مميزة خاصة جمالية كتعطيها القصيدة، في ،الحياة كمماتكرمكزفيككف النصمف في ما

الةكصبيفانكعباراتغيرجميةمصدر عند يستطيعالقارئأفيتكصؿإليها إيحاءات، لعدة
لكؿحرؼ لتحتكمركحهإيحاءاتها،فيشعرباالندماجالالشعكرممعكؿنبرة كمماتالقصيدة

التييختمؼالمعنىمفحركفها،كيستطيعالقارئأكالسامعأفيممسأثراالمتداداتالصكتية،
 االمتداداتالصكتية أف كما دالالتمختمفة، تكجد كبكجكدها ذاتها"باختالفها، في ليسلها

تتةيرطكال،طكؿزمنيمحػدد الزمنية كلكػفأطكالها كقصراً الصرفيلممفرداتً البناء ،بتةير
تدخؿفيت ليفهمفالتيتدخؿفيبنائهامفناحيةكمكافالمفرداتفيالسياؽالمةكمالذم

كبذلؾتتسعالداللةكيتنكعاإليحاء.،(ٓ)"ناحيةأخرل





                                                           
 .ُٓاألدبالعربيالمعاصرأكراؽفياألدبكالنقد،كماؿأحمدغنيـ،صينظر:(ُ)
 .ٕٗص،ابفسنافالخفاجي،(سرالفصاحِ)
.ْٕالتشكيؿالجماليفيالشعرالفمسطينيالمعاصر،عبدالخالؽمحمدالعؼ،صينظر:(ّ)
.ِْٓصر،جامحمدعمىالن:ابفجنى،تحقيؽ،(الخصائصْ)
 .ُّْص،يـعبدالرحمفهابرا،(بيفالقديـكالجديدٓ)



َُٓ

:الشاعرفيهذبالقصيدةقاؿكمماالبسيط،عمىبحر "أمي"قصيدةجاءت

ماليسمعتك فلـأسمعالخبرا
هؿصارقمبيفيأضالعهحجرا؟
ماليجمػػدتفمـتهتزقافيتػي
كاليراعيمسالحرؼأكزفرا

عزفتأكتاربنةمػػانأناالذم
هزالكرلكالذراكالطيركالشجرا
أناالذمكمماناحتعمىغصفو
حػػمامةجئتهاكالػطفؿمعتذرا

هؿجفؼالرمؿإحساسيكجففني
(ُ)ف صبحالشعرالعممانكالخبرا



ماليسمعتك فلـأسمعالخبراهؿصارقمبيفيأضالعهحجرا؟
.///.//./././//.//././/.//././/.///.//./././

مستفعمففًعمفمستفعمففًعمفمستفعمففٍعمفمستفعمففًعمف
ماليجمػػدتفمـتهتزقافيتػيكاليراعيمسالحرؼأكزفرا

/.//.//.///.//./././//.//././/.///.//./././
فمستفعمففًعمفمستفعمففًعمفمستفعمففٍعمفمستفعمففًعم
أناالذمعزفتأكتاربنةمػػانهزالكرلكالذراكالطيركالشجرا
.///.//./././/././/./././//.//./././//.//.//
متفعمففًعمفمستفعمففًعمفمستفعمففاعمفمستفعمففًعمف
حػػمامةجئتهاكالػطفؿمعتذرا أناالذمكمماناحتعمىغصفو

/./././/././/.//.///.//./././/././/.//./././
متفعمففاعمفمستفعمففٍعمفمتفعمففاعمفمستفعمففًعمف
هؿجفؼالرمؿإحساسيكجففنيف صبحالشعرالعممانكالخبرا

//././َ.///.//./././/././/.//.///.//./././/./
عمفمستفعمففًعمفمستفعمففاعمفمستفعمففًعمفمتفعمففا



                                                           
.ُُٖص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



َُٔ

لـيطمؽعمىالبسيطهذااالسـلبساطةالكتابةعمىكزنه،إنماسميبسيطاألنهأبسط
أيضان كلكنه الكتابة، في الطكيؿ بحر إالحاذؽمف عميها الكتابة ييجيد التيال البحكر مف

لهاعددكبيرماهر،كييستطيعالمحافظةعمىعدـكقكعهفياألخطاءالشائعةالتيالينتبه
بحرمفالشعراء،كلمبحرالبسيطكةيربمفالبحكركزفخاصفيهكتفعيالتكمفتاح،يحتكم

أخرلهي كاحدة كت تيعمىصكرة )مستفعمف/././/.( متفعمف//.//.(،)البسيطعمىتفعية
تاـمففًعمف///.(،يتككفالبيتال)فاعمف/.//.(التيت تيعمىصكرة)باإلضافةإلىتفعيمة

ي تيالشطرالكاحد كقد يككفاثنتاف، كفيكؿشطرو هاتيفالتفعيمتيفكمكررتيفأربعمرات،
مبنيانعمىالتفعيمةاألكلىكمفثـالثانيةفاألكلى،كييسمىفيهذبالحالة:مجزكءا،كقداستخدـ

 .كجكازاتهاالشاعرفيهذبالقصيدةالبسيطالتاـ،كجاءتالقصيدةممتزمةبتفعيالتالبسيط

إفالمػتمعففػينػصالشػاعرمحمػكدمفمػحكالػذميحمػؿعنػكاف"أمػي"،يجػدالمقطػعاألكؿ
بالصػػدمةكالدهشػػة،هػػكأمػػاـخبػػراليسػػتطيععقمػػهإدراكػػه،لقػػدماتػػتأمػػه،كهػػكهنػػامنػػهمميئػػان

إنػهاليدرؾالحقيقةالتيسيعايشػهامػعاأليػاـ،يخاطبركحاألـالتيسافرتكتركتخمفهاابنان
سػػيكمؿمشػػكارحياتػػهدكفأـتػػدعكلػػهكتشػػفؽعميػػه،كتشػػعربػػه،كمػػاضػػاعؼمصػػيبةالشػػاعر

فيكطنهفمـيستطعتكديعهاأكقراءةبعضسػكرالقػرآفعنػدفيفراؽأمه،أنهلـيكفمتكاجدان
هاأكالمشػاركةفػيجنازتهػا،لػذاتشييعجثمانهػاإلػىمثػكاباألخيػركمػاأنػهلػـيسػتطعحمػؿنعشػ

جدأفألػـالفػراؽهنػامضػاعؼألضػعاؼأضػعاؼأمشػخصآخػر،فقػدبػدأالشػاعرقصػيدتهت
هػػذببحػػرؼالمػػيـالمتبػػكعبمػػداأللػػؼ،المػػيـالػػذميحمػػؿمعػػهاألنػػيفكاأللػػـكشػػدةالكجػػع،ثػػـمػػد
األلؼالذمتبتعدفيهالشفتافكتفترقافكماافترؽالشاعرعفأهمه،فجاءمداأللؼهنػامناسػبان

الحظأفمداأللؼالذميكحيبالفراؽهكيمكفأفتدكالفراؽالتييعيشهاالشاعر،كالبعلحالة
أمبيػتكاردفػيهػذبالقصػيدةمػفمػداأللػؼ،كهنػافيالنصحيثلػـيخػؿيأكثرالمدكدكركدان

يظهرالت ثيربػيفالصػكتكالداللػةكاضػحا،تػ ثيرتعكسػهالتجربػةالشػعريةالتػيمػربهػاالكاتػب
ماعهخبػػركفػػاةفػػيحالػػةصػػدمةلػػـيسػػتطعمػػفخاللهػػاحتػػىأفيعبػػركلػػكبدمعػػةبعػػدسػػكهػػك

أفالشاعراسػتخدـفػيهػذاالػنصقافيػةالػراء،الػراءالمكػررالممػدكدمػدألػؼأيضػاكالدته،كما
،النطؽبهتكراراهتزازاتالمسافليؤكدحجـالفراؽالذميعايشه،كماأفالراءالمكررينتمعف

داللػةعمػىشػعكرالشػاعرالمضػاعؼبػاأللـه،نفسػلناطؽينطؽب كثرمفراءفيالكقتفك فا
ألسمكباالستفهاـعمىامتدادالمقطعفقدتكررأربعةمػرات.كماتالحظتكرارالشاعركالحسرة

مػػالي(،)هػػؿصػػارقمبػػيفػػيأضػػالعهحجػػرا؟)(،مػػاليسػػمعتكػػ فلػػـأسػػمعالخبػػرافػػيقكلػػه:)



َُٕ

فدٌؿهػػذاعمػػىشػػيءفخنػػههػػؿجفػػؼالرمػػؿإحساسػػيكجففنػػي(،)قافيتػػػيجمػػػػدتفمػػـتهتػػز (،كا،
 يدؿعمىشدةالحيرةالناتجةعفاأللـالشديدفيقمبالشاعر.

:يقكؿالخفيؼالشاعرإلىابنتهآالءكجاءتعمىبحرالتيكتبها،"آالء"قصيدةكفي

مزقػػػػػػػيالكيتػػػػػػػبكانثػػػػػػػرماألكراقػػػػػػػا
فػػػالن كاقطفػػػيمػػػفزهػػػكرصػػػدرمى
كاحممينػػػػػػػيإلػػػػػػػػىالنجػػػػػػػكـلعمػػػػػػػػي

حضػػنيكاركضػػيكاركضػػيإلػػى
كخذينيإلىالبسػػػػػػػػػػػاتيفأخذان

كامتطينػػػيمهػػػرناكشػػػدمالكثاقػػػا
كاٍسػػػػػػػكبيالمػػػػػػػاءفكقػػػػػػػهرقراقػػػػػػػا
أتممػػػػػػػػىهػػػػػػػػذاالسػػػػػػػػناالػػػػػػػػدفاقا 

لعناقػػاالػػدافئ،إنػػيفػػديتهػػذاا
(ُ)ماألذالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفاحكالدراقا



بكانثػػػػػػػرماألكراقػػػػػػػامزقػػػػػػػيالكيتػػػػػػػ
././././/.//././/./
فاعالتفمتفعمففاالتف

فػػػالن كاقطفػػػيمػػػفزهػػػكرصػػػدرمى
././//.//.//././/./
فاعالتفمتفعمففعالتف

كاحممينػػػػػػػيإلػػػػػػػػىالنجػػػػػػػكـلعمػػػػػػػػي
././//.//.//././/./
فاعالتفمتفعمففعالتف

الػدكاركضيكاركضيإلىحضػني
//././/./././/././/.

فاعالتفمتفعمففاعالتف
أخػػػػػػػػذانكخػػػػػػػػذينيإلػػػػػػػػىالبسػػػػػػػػاتيف
././/././/.//././//
فعالتفمتفعمففاعالتف

كامتطينػػػيمهػػػرناكشػػػدمالكثاقػػػا
././/././/././././/./
فاعالتفمستفعمففاعالتف
رقراقػػػػػػػاكاٍسػػػػػػػكبيالمػػػػػػػاءفكقػػػػػػػه
././././/.//././/./

متفعمففاالتففاعالتف
أتممىهذاالسناالدفاقا 
././././/././././//
فعالتفمستفعمففاالتف

افػػػػئ،إنػػػػيفػػػػديتهػػػػذاالعناقػػػػا
././/././/.//././//
فعالتفمتفعمففاعالتف

مػػػػػػػػػػػػاألػػػػػػػػػػػػذالتفػػػػػػػػػػػػاحكالػػػػػػػػػػػػدراقا
././././/././././/./
فاعالتفمستفعمففاالتف



لمقطعقافيةالقاؼالممدكدةكالمسبكقةبمدأيضا،كك فالمدفيهذااـالشاعراستخد
يمكفأفيعيشهالشاعر،كماهنايعبرعفلكحةمكسيقيةمتتاليةتعكسحالةالفرحالذم

انفراجاستخدامهلمدالياءفيكافةأبياتالقصيدة،الياءالذميشبهالنطؽبهحيفتالحظ
                                                           

 .ّٕٓص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



َُٖ

ف االبتساـ يشبه فتالشفتيف، يقكؿ جدب البيتاألكؿ: كمزقي)ي كانثرم)( كفيامتطيني)( )
 قاؿ: الثاني ك)اقطفي)البيت ك)صدرم( )اسكبي( الثالث البيت في كيقكؿ (احمميني(،

)لعميك) الرابع البيت في يقكؿ كما البيتاركضي(، يبدأ ثـ مرتيف، الكممة هذب كيكرر )
يعيشهاالشاعركهكيراقبابنتهالسعادةالتي(،كهذاالمديعكسحالةخذينيالخامسبقكله)

ظهرب،كأفذاتالعاميف،حيثأجازلهامالـيجزبلةيرها،فمهاأفتنثراألكراؽكأفتمتطي
في صدرب زهكر حيثالنتقطؼمف الفضاء إلى تحممه فك نها حضنه تركضإلى كحيف ،
كالسعادةكالجماؿ. النجـك

:البسيطالتيجاءتعمىبحرأناكأنت"أمافيقصيدة"

كالقمػػػػػؽي كهػػػػػذاالصػػػػػمتي أنػػػػػاكأنػػػػػتى
فػػػػىكممػػػػي أنػػػػاكأنػػػػتكمػػػػابالةػػػػتي
كالكطػػػػػػػػفه مضػػػػػػػػيعكففػػػػػػػػالأهػػػػػػػػؿه
مػػػػػػرتعمػػػػػػىكبػػػػػػٍديناألػػػػػػؼأغنيػػػػػػةو
كنشػػػػػػربالمػػػػػػاءالنػػػػػػدرلبنكهتػػػػػػه



متػػػػػػػػػىسػػػػػػػػػيبزغفجرانػػػػػػػػػافننطمػػػػػػػػػؽي
ك ننػػػافػػػيجحػػػيـالعصػػػرنحتػػػرؽي
ميقيػػػػػػػػػػدكففػػػػػػػػػػالكػػػػػػػػػػؼكالعنػػػػػػػػػػؽ
بىػػػػػػؽ   فمػػػػػػاتضػػػػػػكعريحػػػػػػافكالحى

ػػػػػػرىؽكمػػػػػػاشػػػػػػرب نابإالغالنػػػػػػاشى
(ُ)



كالقمػػػػػؽي كهػػػػػذاالصػػػػػمتي أنػػػػػاكأنػػػػػتى
///.//.//َ/َ/َ//َ///َ

متفعمففًعمفمستفعمففًعمف
فػػػػىكممػػػػيأنػػػػا كأنػػػػتكمػػػػابالةػػػػتي

///.//.//َ/َ/َ//َ///َ
متفعمففًعمفمستفعمففًعمف
كالكطػػػػػػػػفه مضػػػػػػػػيعكففػػػػػػػػالأهػػػػػػػػؿه

///.//.//َ/َ/َ//َ///َ
متفعمففًعمفمستفعمففًعمف
مػػػػػػرتعمػػػػػػىكبػػػػػػٍديناألػػػػػػؼأغنيػػػػػػةو

///.//././َ/َ/َ//َ///َ
مستفعمففًعمفمستفعمففًعمف


متػػػػػػػػػىسػػػػػػػػػيبزغفجرانػػػػػػػػػافننطمػػػػػػػػػؽي
//َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ

مسػػػػػػتفعمففًعمػػػػػػفمػػػػػػتفعمففًعمػػػػػػف
ك ننػػػافػػػيجحػػػيـالعصػػػرنحتػػػرؽي

//َ//َ//./َ/َ/َ//َ///َ
مػػػػتفعمففػػػػاًعمفمسػػػػتفعمففًعمػػػػف
ميقيػػػػػػػػػػدكففػػػػػػػػػػالكػػػػػػػػػػؼكالعنػػػػػػػػػػؽ

//َ//َ////َ/َ//َ///َ
فمػامتفعمففًعمفمستفعمففًعمػف

بىػػػػػػػػػػػػػػؽ   تضػػػػػػػػػػػػػكعريحػػػػػػػػػػػػػػافكالحى
//َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ

ففًعمفمتفعمففًعمفمستفعم


                                                           
.ّٔٓص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



َُٗ

كنشػػػػػػربالمػػػػػػاءالنػػػػػػدرلبنكهتػػػػػػه
//././/.//َ/َ/َ//َ///َ

متفعمففاًعمفمستفعمففًعمف

ػػػػػػػػرىؽكمػػػػػػػػا شػػػػػػػػربنابإالغالنػػػػػػػػاشى
//َ//َ//./َ/َ/َ//َ///َ

متفعمففاًعمفمستفعمففًعمف


لقداعتمدالشاعرفيالقصيدةالسابقةمدالقاؼظاهرة،كلكنهفيهذبالقصيدةعمد
أنهاستخدـحرؼالكاك كما يبدكهكأقربإلىالعبكسكالتجهـ، فالضـكما إلىضمها،

عشر)أر ترجمهاةبع التي الشعكرية يعكسالتجربة ما كهك فقط، سطكر خمسة في مرة )
الشاعربتجربةشعريةتعكسمدلالضيؽالذمعايشهقبؿكخالؿكتابةهذاالنص،كهنا
يظهرأيضاالعالقةبيفالصكتكالداللةالتيجاءتكاضحةكؿالكضكحفيهذاالمقطع،

ح عف يتحدث أف لمشاعر يمكف قافيةفال يستعمؿ أف دكف داخمه تسكف التي األلـ الة
تعبرشاعرحركؼالمدالتيالكامتداداتصكتيةتعكسهذبالحالةالتييعيشها،كهناكجد

نحترؽ،مضيعكف،الصمت،القمؽ،جحيـ،جدبيستخدـكممات)تعفالكاقعالذميحياب،ثـ
تحتكمعمىمدكدتعبرعفحالة(كهذبالكمماتالتيتدؿعمىاأللـكالحسرةإمقيىدكف ما

ماأنهاستخدـفيها،مضيعكف،مقيىدكفجحيـاأللـكالكاقعالذميعيشهالشاعركقكله) (،كا،
التسكيفاألقربإلىاألنيف منهإلىالحركةكقكله)تقانة أفالكممةالصمتكالت كب ما كا، ،)

جدهاتتراكحبيفتتالقافيةت مؿكممات(،كعندماالقمؽتحتكلعمىحركؼانفجاريةكقكله)
أخرل، فيالحصكؿعمىاألفضؿمفجهة كبيفاألمؿكالرغبة كالتعذيبمفجهة األلـ
فالشاعريخبرأنهيحترؽفيجحيـهذاالعصركاليشعربنكهةالحياةكالمعنىمقكمات

 فيالمحظة لكنه األساسية، بعهاذاتالحياة بؽيتساءؿمتىسينطمؽلمفجركمتىسيشعر
بالدب،فالشاعرإذفيت لـلكنهيجنحإلىاألمؿالذمتمنىأفيعيشهكاقعا،كقدأتبعالشاعر

(مضيعكف(،كماأتبعمدالكاكفي)فيكممي(بمدالياءفيكممتي)بالةتمداأللؼفي)
(،فسيطرعميهفيالحالتيفإماصكتاأللـكالفراؽفيمداأللؼ،فالأهؿبمداأللؼفي)

الكاك،أكص فيصكتمد النفسيةكتالت فؼكالحسرة فت تيالداللةكاضحةعمىالحالة
الشعكريةلتجربتهالصادقةالتييحسب لمهاكيعيشكجعهافيحالةمفالتشتتالداخمي.

 

  



َُُ

 التدوير العروضيرابعًا: 
متصال قسمه كاف "ما كهك الشطريف، شعر في كشائع قديـ عركضي مصطمح هك

إذتنقسـكممةتقعبيفعركضالبيت،(ُ)"قدجمعتهماكممةكاحدة،منفصؿمنهباآلخرغير
فيكصؼالبيتحينئذب نهمدكرأكفيهتدكير.،مفالشعركبدايةعجزب

البيتالذماشترؾشطرابفيكممةكاحدةب فيككفبعضها"هكفيتعريؼالعركضييفك
يعمؿعمىتماسؾالنسيمالشعرم،كيحافظك،(ِ)ؿكبعضهامفالشطرالثاني"كمفالشطراأل

مفالتالحـكاالستمراريةاإليقاعيةكالمةكية،"يحدثنكعانكماأنه،عمىانسجاـالنةمةالمكسيقية
.(ّ)لكنهمعذلؾيحػدثنكعامفالتدافعبيفاإليقاعكالبناءالمةكم"

كض،كعميهيككفالتدكيرفيتعريفهالمتدكيرإلىعمـالعرتستندالشاعرةنازؾالمالئكة
عبارةعفاشتراؾالشطريففيكممةكاحدةيقعبعضهافيالشطراألكؿكالبعضاآلخرفي

الثاني إلى(ْ)الشطر الكممتيف "انشطار المالئكة نازؾ لدل التعريؼالحرفي حسب هك أك ،
فمتداكالشطريفينتميكؿمنهماإلىتفعيمة،كيشيرمحمدبنيسإلىأفهذاالمصطمحلـيك

نمانعثرعندابفرشيؽعمىمصطمحيفآخػريفهما،عندالقدماء .(ٓ)المداخؿ""ك"المدمم"كا،

عيد رجاء د. في"كالتدكيرعند كممة البيتأفتككفبعضحركفه يستدعيكزف أف
الثاني الشطر فيكزف داخمة األكؿ الجميؿيكسؼ(ٔ)"الشطر حسنيعبد كيضيؼد. إف:،

ألننانجدالشعراءجميعهـإال"منتشربشكؿكبير-شعرالتفعيمة-لشعرالحديثالتدكيرفيا
،مفالتفعيمةيككففيسطرًبمعنىأفجزءا،يعمدكفإلىتقسيـالتفعيمةنفسها،القميؿالنادر

.(ٕ)كي تيالجزءاآلخرفيالسطرالذميميه"

                                                           
 .ُٕٕص،ُج،ابفرشيؽ،العمدة (ُ)
 .ِٓص،حمدالهاشميأ،الذهبفيصناعةشعرالعربميزاف (ِ)
.َِّص،ُ،جحسنىعبدالجميؿيكسؼد.،(مكسيقىالشعرالعربيّ)
.ُُِنازؾالمالئكة،ص،قضاياالشعرالمعاصر:(ينظرْ)
،مأيضاكهكالمدممفاألبيات:ماكافقسيمهمتصالباآلخر،غيرمنفصؿمنه،قدجمعتهماكممةكاحدة،ؿ(المدخٓ)

.ُٕٕ،صُابفرشيؽالقيركاني،ج،العمدةفيمحاسفالشعركآدابهكنقدب:ينظر
.ُْٖص،رجاءعيد،(التجديدكالمكسيقىفيالشعرالعربئ)
 .ِّٓص،ُ،جحسنىعبدالجميؿيكسؼد.،(مكسيقىالشعرالعربيٕ)



ُُُ

،أماالتطكراهرةالشعريةلشكؿبسيطلهذبالظإفالتدكيرفيالشعرالعمكدمليسسك
،كعميه(ُ)الحقيقيلمتدكيرفهكماعرؼمعالشعرالحديثكثكرتهالتينقمتهإلىمرحمةالتجديد

يمكفالنظرإلىتقنيةالتدكيرعمىأنهامنجزحديثأفرزبالتطكرالحاصؿفيبنيةالقصيدة
(ِ)الحديثة،كذلؾكفؽشركطكدكاعفنيةخاصةبهذبالقصيدة.

إفالتدكيرفيالقصيدةالحرةي خذأهميتهمفككنهيمنحالشاعرحريةكاسعةتتمثؿفي
مفتخميصهمفالكقكؼعمىنهايةالسطرالشعرماستجابةلمتطمباتالكزفالمكتمؿ،كبدالن

التدكيرعمىكيعمؿذلؾيتكقؼالشاعرعمىنحكتمقائييتكامؿفيهالبعدافالدالليكاإليقاعي.
 قكمتماسؾ إيقاعي برباط يشدب (ّ)النصحيف ك، غنائية"التدكير النصالشعرم عمى يسبغ

.(ْ)فيالسطكركهذايؤدمإلىسرعةاإليقاع"ًكليكنةحيثيمدببكحدةنةميةتحقؽتكاصال

تحقؽلمنصالشعرمجممةمف فنية بؿإنهكسيمة آليةشكمية، إفالتدكيرليسمجرد
 :فيالعناصراآلتيةاكمبحرسيداألهداؼيكجزها

يضمفكحدةالمقاطعأكاألجزاءأنهيؤدمإلػىتكاصالفػيالسطكريحقؽ..."أفالتدكير -ُ
 ."التييردفيها

 ."يحقؽكحدةنةميةفيالقصيدةككؿ"أنهكما -ِ
 .(ٓ)"يسمحبتعددالنةماتكتنكعهابيفالسطركاآلخرهنفسكفيالكقت" -ّ

التعامؿمعتقنيةالتدكيرمختمفةبيفنكعيَطريقةتجداألعماؿالشعريةالكاممةسكفي
فيحيزالبيتالتدكيرمنحصرانجدتففيمايخصالقصيدةالعمكدية،القصيدةالعمكدمكالحر
 فهك الكاحد، عامالنيقكـالشعرم البيت، شطرم بيف الرابط القاسمةبدكر إلةاء عمى بذلؾ،

كاحدممتديمثؿجممةإيقاعيةكاحدة،كفيذلؾتةييرالتقميديةبيفالشطريفليتحكالإلىشطر
أماقصيدةالتفعيمةفقدكقعالتدكيرفيهابيفاألسطرالمتتالية..لنسؽالبيت

كالمت مؿفيالمجمكعةالشعريةبجزأيها،يكتشؼقدرةالشاعركبراعتهالتيتتماشىمع
يتناسبمعالمعنىكالكمماتفيالمحظةالتشكيؿاإليقاعيلمتدكير،كأثربفيإيرادالمكسيقىبما

                                                           
 .َُٔمحمدصابرعبيد،ص،القصيدةالعربيةالحديثة:ينظر (ُ)
 .ُِٔص:المرجعالسابؽ،ينظر (ِ)
.َِٓ-َِٔص،مةانيالنص،دراساتتطبيقيةفيالشعرالحديث،سامحالركاشدة:(ينظرّ)
 .ْٗمحمدبفأحمدكآخركف،ص،ة(البنيةاإليقاعيةفيشعرعزالديفالمناصرْ)
.ِٓاكم،صبحرسيد،فيالبحثعفلؤلؤةالمستحيؿ:(ينظرٓ)



ُُِ

مدكرانالشاعريقكؿ،،كاألمثمةعمىاستخداـالتدكيرالعركضيكثيرةجدافيالمجمكعتيفهاذات
:،التيجاءتعمىبحرالخفيؼ"تعميؽهامشيعمىهامشفيقصيدة"

(ُ)عقنػػيالشػػعرفػػيأكاخػػرأيامػػػ
/َ//َ/َ//َ//َ///َ/َ

فعالتفمتفعمففاعالتف

(ِ)ػػػػػػػػيكهػػػػػػػذاطريقػػػػػػػهمسػػػػػػػدكد
/َ//َ/َ//َ//َ/َ/َ/َ

متفعمففاالتففاعالتف


:أيضانفسهبحرال،التيجاءتعمىعمى(ّ)"قنديؿكماقاؿفيقصيدة"


كأنػػػػػػػػاسػػػػػػػػيدالمكاقػػػػػػػػؼفػػػػػػػػيالميػػػػػػػػػ
///َ/َ//َ//َ///َ/َ

متفعمففعالتففعالتف

قبيػػػػػػؿ ػػػػػػػؿكعنػػػػػػدممػػػػػػفالنسػػػػػػاء
///َ/َ//َ//َ///َ/َ

متفعمففعالتففعالتف
كامنحكهـبعضالميابفبحرالػ

/َ//َ/َ/َ/َ//َ///َ/َ
فعالتػػػفتفعمفمسػػػفػػػاعالتف
فشئتـالمسجداألقػإكامنحكهـ

/َ//َ/َ/َ/َ//َ/َ//َ/َ
فعالتػػػػففػػػػاعالتفمسػػػػتفعمف
قكالتردكابنيالعمكمةيا

/َ//َ/َ//َ//َ///َ/َ
متفعمففعالتففاعالتف



ػػػػػػػػػػعربسػػػػػػػػػاجكمػػػػػػػػػاؤبسمسػػػػػػػػػبيؿ
/َ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ

فاعالتففاعالتفمتفعمف
ػصىفمازاؿفييديناالبديؿ

/َ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ
فػػػػاعالتففػػػاعالتفمػػػػتفعمف

ـفمػػػػػػػػػػػاذاعسػػػػػػػػػػػاهـأفيقكلػػػػػػػػػػػكا؟
/َ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ

متفعمففاعالتففاعالتف

 األقصى،الميؿ،أيامي)فالكممات العرب، األكؿ(قكـ، الشطر في بعضها جاءت ،
مساس دكف البيت شطرم بيف الكممة انقسمت فقد الثاني، الشطر في كبعضها

)فعالتف(،ألفالقصيدةمفبحرالخفيؼالم أكصكرتها ركبالمزدكجمفبالتفعيمة)فاعالتف(
كقدأتاحالتدكيرلمشاعرالمركنةفياستعماؿ،فاعالتفمستفعمففاعالتف()تفعيمتيفمختمفتيف

لدمم الحرية الخفيؼ كزف في الشاعر ككجد الشطريف، بيف األبيات في كتكظيفها الكممات
الشطريففزادمفتالئـاألبياتكانسجامهامكسيقيا.

                                                           
.لكزفيجبأفيتـإلحاؽحرؼالميـبالشطرالثانيكييستقيـا(ُ)
.ُْص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
.ُٔص،المرجعالسابؽ(ّ)



ُُّ

التيجاءتعمىبحرالخفيؼأيضا:،(1)"اؿصديقيقكجاءبالتدكيرفيقصيدة"

افيػػػأيػػففػػيالػػركضشقشػػقاتالعص
/َ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ

فاعالتففاعالتفمتفعمف

ػر،إليهاتسافراألغصاف
///َ/َ//َ//َ/َ/َ/َ

فاالتففعالتفمتفعمف
الصمػػػػػػػػػػػػػػ الأنػػػػػػػػػػػػػاصػػػػػػػػػػػػػخرةهفػػػػػػػػػػػػػ لتـز

/َ//َ/َ//َ//َ///َ/َ
فعالتفمتفعمففاعالت

المسػػػػػػػػػاف نػػػػػػػػػىفيعي"كال"باقػػػػػػػػػؿ،ػػػػػػػػػػت
///َ/َ//َ//َ//َ//َ/َ

(ِ)متفعمففعالتف

أنػػػػػػػػػتـالةيػػػػػػػػػثحينمػػػػػػػػػاتجػػػػػػػػػدباألر
/َ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ

فعالتففاعالتفمتفعمف

ضكأنػػػػػػػػػػػػتـمػػػػػػػػػػػػففكقهػػػػػػػػػػػػاالةػػػػػػػػػػػػدراف
///َ/َ/َ/َ//َ/َ/َ/َ

فاالتففاعالتفمستفعمف

تػػػػػػػػػػػػػػػتمالكـالمػػػػػػػػػػػػػػػآذففػػػػػػػػػػػػػػػيالقػػػػػػػػػػػػػػػد
///َ/َ//َ//َ///َ/َ

فعالتففعالتفمتفعمف

سكترنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط ف
///َ/َ//َ//َ/َ/َ/َ

متفعمففاالتففاعالتف

(،كقدتقاسمتفيالقدس،األرض،الصمت،فيرالعصا)األمركذلؾبالنسبةلمكممات
األبياتالشعريةاألربعةالسابقةبيفالشطريفاألكؿكالثاني،كفيهذاليكنةكخفةتضفيعمى

األبياتليكنةكغنائية
:عمىبحرالخفيؼ(ّ)"ال......ال"قصيدةكيقكؿفي

 

كلنػػػػػػػػػادفػػػػػػػػػةالسػػػػػػػػػفينةفػػػػػػػػػيالبحػػػػػػػػػػ
///َ/َ//َ//َ///َ/َ
متفعمففعالتفالتففع

كلنػػػػػػااألصػػػػػػبعالتػػػػػػيتطمػػػػػػؽالنػػػػػػا
///َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ

متفعمففاعالتففعالتف

ػػػػػػػػػػػػركمنػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػػيبدأاإلبحػػػػػػػػػػػار
///َ/َ//َ//َ/َ/َ/َ

متفعمففاالتففاعالتف
رإذازغػػػػػػػػػػػػػػردالػػػػػػػػػػػػػػدـالفػػػػػػػػػػػػػػكار

///َ/َ//َ//َ/َ/َ/َ
متفعمففاالتففعالتف

                                                           
.ُّص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
 .كممة)فيعينى(غيركاضحةكأحدثتخمؿفيالكزف(ِ)
.ّٔص،ِج،فمح(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمّ)



ُُْ

(ُ)الخصبكشمكخاألشجاركالمكسـ
///َ/َ/َ/َ//َ/َ//َ/َ

مستفعمففاعالتففعالتف
كلنػػػػػاالسػػػػػاعةاألخيػػػػػرةفػػػػػيالشػػػػػك

///َ/َ//َ//َ///َ/َ
متفعمففعالتفعالتفف

كعػػػػػػػػػػػػزؼالرعػػػػػػػػػػػػكدكاألمطػػػػػػػػػػػػار
///َ/َ//َ//َ/َ/َ/َ

متفعمففاالتففعالتف
طكفينػػػػػػػػػػايدمػػػػػػػػػػدـالمضػػػػػػػػػػمار 

///َ/َ//َ//َ/َ/َ/َ
فاالتفمتفعمففعالتف

مػػػػػػػػػػػػانسػػػػػػػػػػػػيناأبكابهػػػػػػػػػػػػاكالشبابيػػػػػػػػػػػػػ
/َ//َ/َ/َ/َ//َ/َ//َ/َ

فاعالتفمستفعمففاعالتف

ػػػػػػػػػػؾعميهػػػػػػػػػاتعػػػػػػػػػرشاألزهػػػػػػػػػار
///َ/َ//َ//َ/َ/َ/َ

فاالتفمتفعمففعالتف

مرابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼنقكلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم
/َ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ

فاعالتفمتفعمففاعالتف

ػػػػػفكمػػػػفدكنهػػػػاالػػػػدمارالػػػػدمار
///َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ

فاعالتفمتفعمففعالتف

قدسػػػػنافػػػػيالعيػػػػكفكالمسػػػػجداألقػػػػػ
/َ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ

متفعمففاعالتففاعالتف

ػصىكتمؾالسػاحاتكاألشػجار
/َ//َ/َ/َ/َ//َ/َ/َ/َ

مستفعمففاالتففاعالتف

كتكظيؼ سبقتها، التي القصائد مف أكثر التدكير القصيدة هذب في الشاعر استعمؿ
الشاعرلمتدكيرفيهذباألبياتداللةعمىقكةالشاعر،إذاسترسؿفيبثشكقهكحنينه،ألف

تد،مماأضفىعمىالنصمزيدامفالنةـالشكؽالممزكجبالحرمافيحتاجإلىحديثطكيؿمم
المكسيقيالمؤثر.

:هذاتبحرالعمى(ِ)"لكؿسؤاؿجكاب"الشاعرفيقصيدةمفأمثمةالتدكيرقكؿ

لمػػػػػػػػػذمفجػػػػػػػػػرالينػػػػػػػػػابيعفػػػػػػػػػياألر
/َ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ

فاعالتفتفعمفمفاعالتف

ضكأجػػرلعمػػىالبحػػارالمراكػػب
///َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ

فاعالتفمتفعمففعالتف


                                                           
لخصب(معتفعيالتالشطرالثاني.احرؼالباءفيكممة)(ُ)
.ْٕص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)



ُُٓ

فمعانتفاءالقاسمةالتيهيعالمةتكقؼإجبارمإلىحدمقراءة،لإلمكاناتالشاعرافتح
لمجمكعةماتنفتحأماـقارئالبيتالمدكرإمكاناتمتعددةلتعييفكقفاتمتنكعةلكنهاخاضعة

قيم التدكير يعطي كهذا القارئ، يحددها القيمةاعتبارات إلى إضافة كالمتمقي القارئ لدل ة
المكسيقيةكالداللية.

" فيقصيدة الفجرأما بيف(ُ)"عيشاؽ متعددة فيمكاضع التدكير الشاعر استخدـ فقد
شطرمالخفيؼ،كمفذلؾقكله:

القػػػػػػػكةيالتػػػػػػػػيتكػػػػػػػنسالميػػػػػػػػػ ـي أنػػػػػػػت
/َ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ

فاعالتفمتفعمففاعال

المػػػػػػػػحاإلعصػػػػػػػػارػػػػػػػػػؿكأنػػػػػػػػتـم
///َ/َ//َ//َ/َ/َ/َ

فاالتفمتفعمففعالتف
عمػىالبػػ فانظركاالشهبضاحكاتو

/َ//َ/َ/َ/َ//َ///َ/َ
فعالتفمستفعمففاعالتف

ػػػػعدتقػػػكؿ:الصػػػباحتحػػػتإزارم
///َ/َ//َ//َ///َ/َ

متفعمففعالتففعالتف
رإفالػػػػػػرفافتحكهػػػػػػانكافػػػػػػذالفجػػػػػػ

/َ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ
متفعمففاعالتففاعالتف

باألسػػػػػػػػػػػرار يػػػػػػػػػػػحهىبػػػػػػػػػػػٍتتبػػػػػػػػػػػكحي
/َ//َ/َ//َ//َ/َ/َ/َ

فاالتفمتفعمففاعالتف

 :""ياشىاـ كقاؿفيقصيدة

كـتعانيالنجكـيكهيتصكغالميػ
(ِ)

/َ//َ/َ//َ//َ///َ/َ
مػػػػػػػػػػتفعمففعالتػػػػػػػػػػففػػػػػػػػػػاعالتف



(ّ)ػػػػػػػػؿفجػػػػػػػران...كأذنيػػػػػػػهصػػػػػػػماء
/َ//َ/َ//َ//َ/َ/َ/َ

متفعمففاالتففاعالتف

محمكالن جاء القصيدتيف، أشطر اإليقاعيبيف التدافع كفيهذا لةكممتيف، عمىبناء
التدكيراليمكفالفصؿبيفالبنيةاإليقاعيةكالبنيةالمفظية،فاألبياتالمدكرةسابقةالذكرتحتاج

معالمكاضيعالتيكتبالشاعرفيهاكثيقانلىالتكاصؿفيالقراءةتدكيرا،كيربطذلؾارتباطانإ
قصائدب،ففيالقصيدةاألكلىتحدثالشاعرعفنسماتالفجرالمتكاصمةالتيتصاحبعشاؽ

                                                           
.ُٕص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
.(يجبأفتمحؽبالشطرالثانيـاألكلىكالياءفيكممة)الميؿالال(ِ)
.ِٕص،ُج،لكاممة،محمكدمفمح(األعماؿالشعريةاّ)



ُُٔ

فيالشاعررغبانيةتحدثعفإنسانيةالشاـكعكاطفهكمشاعربتجاهها،كهناثالفجر،كفيال
 .فجاءتهذباألبياتمتماسكةمترابطةكقكيةمعبرة،ًصادقاًيكتبحكؿهذبالتجربةشعراأف

الباحثة الشعرعرضت في المدكرة األبيات عمى أمثمة البحث مف السابؽ الجزء في
التدكيرفيتالعمكدم،كس الشاعرفيها التياستخدـ ي تيبعضالمحطاتالشعرية ذكرفيما

تجدتفسيرهابالنظرإلىبنيةالقصيدةالعربيةالمعاصرةرةكهذبالكثكثرتها،قصائدالتفعيمةعمى
التيتهدؼإلىأفتككفكحدةمتكاممة،كالتدكيركفيؿبتحقيؽذلؾ،مفالناحيةاإليقاعيةعمى

هيمفالندرةبحيثكمياناألقؿ.هذبالكثافةتبمغحدأفالقصائدالتييةيبفيهاالتدكيرغيابان
.فاعتبارهامعدكمةيمك

أماالتطكر،إفالتدكيرفيالشعرالعمكدمليسسكلشكؿبسيطلهذبالظاهرةالشعرية
،كعميه(ُ)الحقيقيلمتدكيرفهكماعرؼمعالشعرالحديثكثكرتهالتينقمتهإلىمرحمةالتجديد

بنيةالقصيدةيمكفالنظرإلىتقنيةالتدكيرعمىأنهامنجزحديثأفرزبالتطكرالحاصؿفي
.(ِ)كطكدكاعفنيةخاصةبهذبالقصيدةالحديثة،كذلؾكفؽشر

التيتنفيالتفعيمةهذايعنيأفالتطكرفياستعماؿتقنيةالتدكيرلـيكفإالمعقصيدة
باست البيت، عمىخالؼالقصيدةثماراستقاللية الذميتسعمداب، التدكير منها أدكاتعديدة
 نطاؽالبيتالكاحد.العمكدية،إلىخارج

إفالتدكيرفيالقصيدةالحرةي خذأهميتهمفككنهيمنحالشاعرحريةكاسعةتتمثؿفي
تخميصهمفالكقكؼعمىنهايةالسطرالشعرماستجابةلمتطمباتالكزفالمكتمؿ،كبدالمف

يعمؿالتدكيرذلؾيتكقؼالشاعرعمىنحكتمقائييتكامؿفيهالبعدافالدالليكاإليقاعي.كما
.(ّ)عمىتماسؾالنصالشعرمحيفيشدببرباطإيقاعيقكم

التفعيمة، معقصائد مفمحفيتعاممه بالتدكيريظهرلدلالشاعرمحمكد االحتفاء هذا
:الكامؿبحرالتيجاءتعمىشيءهعفالزعترم"،"كمفذلؾقكلهفيقصيدة

فمـيعدفيالنيؿ قدأستديري
مايركمالعطٍش

                                                           
 .َُٔمحمدصابرعبيد،ص،القصيدةالعربيةالحديثة:ينظر (ُ)
 .ُِٔ،صالمرجعالسابؽ:ينظر (ِ)
.َِٔ-َِٓص،مةانيالنص،دراساتتطبيقيةفيالشعرالحديث،سامحالركاشدة:ينظر (ّ)



ُُٕ

فيجثثاألحبةكأ ناالذمغامرتي
كانفمتمفالشماًؿإلىالشماؿ

كماأرادكا أنيلفأقكؿى كعممتي
..كعمىفمٍيلمعٍتخيكطيالعنكبكتً.مايقاؿٍ
مىدمٍ (ُ)..السؤاٍؿ .كضمفيخى

فمـيعدفيالنيؿ قدأستديري
(مٍتفاعمفمتنفاعمفمٍتفاعػ)/././/.///.//./././

العطٍشمايركم
(ػػػػػػػػػػػػمفمٍتفاعمف)/./././/.

فيجثثاألحبة كأناالذمغامرتي
(متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمتػػػػ)///.//./././/.///.//.//
كانفمتمفالشماًؿإلىالشماؿ

(ػػػػػػػػػػفاعمفمتنفاعمفمٍتفاعػالف)/.//.///.//.///.//..
أنيلفأقكؿى كماأرادكاكعممتي

متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعػمفمتٍػ()///.//./././/.///.//./.
...مايقاؿٍ
(فاعالف)/.//..

كعمىفمٍيلمعٍتخيكطيالعنكبكتً
(متىفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعػمفمػ)///.//.///.//./././/./

مىدمٍ ..السؤاٍؿ .كضمفيخى
(ػػػػػػػتىفاعمفمتىفاعمفػػػػػػ)//.//.///.//..

 

كصكرتها ).//./// )متىفاعمف الكامؿ تفعيمة يستخدـ مفمح محمكد الشاعر
ترد لـ لكنها )مٍتفاعمف/././/.( تفعيمة األكؿ السطر نهاية في استخدـ كقد مٍتفاعمف/././/.(،

/.(،ثـأنهيكاممة،فقدجاءبجزءمنهاكهك)مٍتفاعػ/././(كأكمؿفيبدايةالسطرالثاني)لف
السطرالثانيبالتفعيمةالكاممة)مٍتفاعمف/././/.(،ثـيعكدإلىالتدكيرفيالسطرالثالثحيث
ي تيبالتفعيمةالكاممةثالثمراتكيمحقهابجزءمفالتفعيمةعمىهذاالنحك)متىفاعمفمٍتفاعمف

                                                           
 .ِِٕص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُُٖ

طرالرابع)فاعمف/.//.(كيختـمتىفاعمفمتػ///.//./././/.///.//.//(،كيكممهافيالس
السطرالرابعبتفعيمةكاممة،لكنهيعكدأيضاإلىالتدكيرالعركضيفيالسطرالخامسفيختمه
بالجزءاألكؿمفالتفعيمة)متػ/.(،ليكمؿالتفعيمةفيالسطرالسادس)فاعالف/.//..(،كيعكد

مٍتفاعػمفمػ///.//.///.//./././/./(بناءإلىلتدكيرفيالسطرالسابع)متىفاعمفمتىفاعمف
فاعمفمتىفاعمف//.//.///.//..(. ليكمؿالتفعيمةفيالسطرالثامفت)ى

كهذايدعكإلىضركرةاالستمراردكفتكقؼفيالسطراألكؿكالثالثكالخامسكالسابع،
رتباطهذباألسطركهذامايحقؽالتدكيرالعركضيكالكحدةالمكضكعية،كيدعكالتدكيرإلىا

الشعريةكتكاصمهاعركضياكداللياممايؤكدالتجربةالشعريةالشعكريةالكاحدكيعززكجكدها.

نصجديدمفنصكصالتفعيمةفيديكافالشاعر،كقدبرزفيهالتدكيربشكؿكهنا
:كمماقاؿفيهالشاعر،الذمجاءعمىتفعيمةالكافر "فمسطيني"،كاضح،نص

ني كلكنيفمسطي
كأحنيقامتيلممجدلمرايات

لمةرالمياميف
كلكنيفمسطيني 

كأعمـأننيكالخمؽ...كؿالخمؽ
مفماءكمفطيف

كليعينافليشفتافليقمبييحبالناسى
إلىالصيف (ُ)كؿالناسمفمصرو

 

كلكنيفمسطيني 
(مفاعٍمتفمفاعمتف)//./././/././.

كأحنيقامتيلممجدلمرايات
(مفاعٍمتفمفاعمتفمفاعٍمتفمػ)/.//./././/./././//./.

لمةرالمياميف
(فاعمتفمفاعمتف)/./././/././.




                                                           
 .ّٓٗص،ِج،ألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(اُ)



ُُٗ

كلكنيفمسطيني 
(مفاعٍمتفمفاعمتف)//./././/././.

كأعمـأننيكالخمؽ...كؿالخمؽ
(مفاعمىتفمفاعمتفمفاعٍمتفمػ)//.///.//./././/./././

ءكمفطيفمفما
(ػػػػػػػػفاعمتفمفاعمتف)/./././/././.

كليعينافليشفتافليقمبييحبالناسى
(مفاعٍمتفمفاعمىتفمفاعٍمتفمفاعٍمتفمػ)//./././/.///.//./././/./././

إلىالصيف كؿالناسمفمصرو
(مفاعٍمتفمفاعٍمتفمفاعٍمتف)/./././/./././/././.



مدالشاعرمحمكدمفمحإلىالتدكيرعفقصد،إذكافبخمكانهأفيقكؿ)كأحنيقامتييع
لمراياٍت( )كلممجد يكمؿ ثـ الرايات، كممة حرؾكيسكف كلكنه المياميف(، الراياتلمةر كممة

أك فصمها كالراياتاليمكف المجد أف منه إيحاء الثالث، فيالسطر التفعيمة ليكمؿ بالكسر
إلىالمجدكرفعكاراياته،لذالـينهًاالجميعؤالءالةرالمياميف،بؿهـمفأكصمكعزلهاعفه

فاعمف/.//.(،كيكمؿالتفعيمة/(كأكمؿفيالسطرالثالث)مػالشاعرالتفعيمةبؿتكقؼعند)
التدكير إلى يعكد ثـ ،)././.// )مفاعمتف بتفعيمة جميعها فتنتهي كالرابع الثالث السطر في

مفاعمتفمفاعٍمتالعر )مفاعمىتف مػكضيفيالبيتالخامسالذمينتهيبجزءمفالتفعيمة ف
././.// ././.// البيت//.///. يبدأ فيما )فاعمتف/( التفعيمة مفاعمتف/././.السادسبتكممة

//././.(كينهيالبيتالسادسبتفعيمةكاممةدكفتدكير،كقدكصؿالشاعرالسطرالخامس
مفصالنبالسط السادسجاء السطر السادسألف فير تحدثالشاعر فقد الخامس، لمسطر

السطرالخامسعفالخمؽ،كؿالخمؽ،ثـشرحككنهمثؿالخمؽمفماءكمفطيف،فقداتصؿ
السادسعركض الخامسبالبيت السابعانيالبيت البيت في لمتدكير الشاعر يعكد ثـ كدالليا،

التفعيمة مف بجزء مفاعمىفينهيه  مػ//././.)مفاعٍمتف مفاعٍمتف مفاعٍمتف  //././.تف  .///.//
)م كاممة بتفعيمة الذمانتهى البيتالثامف في التفعيمة يكمؿ ثـ ،)/ مفاعٍمتف//././. فاعٍمتف

هذامفاعٍمتف/././. في المعنى خدـ الذم العركضي التدكير جانب لى كا، ،)././.// ./././/
استثمرال كمامتصالنىكامالنشاعرالتدكيرفيخدمةكصكؿالمعنالنصفقد إلىالمتمقي،

كاإلت الفنية الظكاهر فتالحظتحقؽجميع إيقاعيانيقاعية، العناصر فيكافة التكامؿ كفنيانجد
.كجماليان



َُِ

التيجاءتعمىتفعيمةالكامؿ: حكايةالشاؿالفمسطيني"،كيقكؿالشاعرفيقصيدة"

مرتمكاسمنا....
غادرتالمناجؿكؿأعناؽالسنابؿك

كالطيكرالسكدمتخمةه
كفاضتفيبالداهللأرزاؽكأقكاتي

كعادالنحؿمخمكران
(ُ)كعادالنمؿمتخكمانمفالطرؽالتيشهدتنضالهي



مرتمكاسمنا....
(مٍتفاعمفمتنفا)/././/.///.

كغادرتالمناجؿكؿأعناؽالسنابؿ
(عمفمتنفاعمفمتنفاعمفمٍتفاعمفمتنػ)././/.////.///.//.///.//./
كالطيكرالسكدمتخمةه
(فاعمفمٍتفاعمفمتنفا)/.//./././/.///.

كفاضتفيبالداهللأرزاؽكأقكاتي
(عمفمٍتفاعمفمٍتفاعمفمٍتفاعمفمٍتفا)//./././/./././/./././//./.

كعادالنحؿمخمكران
(عمفمٍتفاعمفمٍتفا)/.//./././/./.

كعادالنمؿمتخكمانمفالطرؽالتيشهدتنضالهي
(عمفمٍتفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعالتف)//./././/./././/.///.//.///.//./.

 

األبياتال جميعاتستةفيهذب التدكيريشممها فهيأقربإلىدفقةشعكريةنفسية،ًجد
،مفناحيةالمكسيقىكمفناحيةةالحاجةإلىقراءتهادفعةكاحدةضركريكبالتاليتككف،كاحدة

ارتباطان حيثترتبطالقصيدة لتشكؿكثيقاندالليانالمعنى، متماسكةمكسيقيا، مكضكعية ،كحدة
،مفخالؿانسياباألسطرفاستخدـالتدكيرالعركضيككسيمةفنيةتخدـالكحدةالمكضكعية

كاليتكفراإلحساسلدلالمتمقيفيالبيتاألكؿإالمفخالؿكصمهالشعريةبتدفؽمتتاؿ،
محمكالنهذاالتدافعاإليقاعيبيفأشطرالقصيدةجاءبالبيتالثانيكهكذاحتىنهايةاألبيات،

عمىبناءلةكممتيفكفيالتدكيراليمكفالفصؿبيفتناسؽالبنيةاإليقاعيةكتراكبهامعالبنية
                                                           

 .ُّٖص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُُِ

ستطيعأفنفصؿبينهافاألبياتفيهذبالقصيدةتحتاجالتكاصؿتيةبحيثالالمفظيةكالصكت
الذمأرادالشاعرأفيكصمهلمقارئ،كهذايؤدمإلىشعكرالقارئباإلرهاؽالكبيرفيالقراءة

الكزف لهذا كالشعكريةليشيرلمقارئإلى،فياتباعه النفسية الشاعر،الحالة التيكافيحياها
.يدتهكهكينشدقص

مجمؿالقكؿإفالتدكيرأحدعناصرالبناءالمكسيقيلمقصيدةالشعرية،يحاكؿالشاعر
مفخاللهفتحصدرالبيتعمىعجزبككصمهبه،كلكفالجماؿيبرزفيهذاالعنصرحيف
كاف إف المكسيقي بحسه يقدر أف الشاعر كيستطيع كالكزف، المةة تتناسبمع بتمقائية ي تي

فيكسرالتدكيرسيخؿ عمىأذفالسامع، مميزة ليفرضنةمةمكسيقية ال، النصأـ بخنسيابية
يخدـ بما التدكير فياستثمار مفمح محمكد الشاعر كفؽ كقد الشطريفكيثرماإليقاع، رتابة
النصلةةككزنا،لينقؿلممتمقيمفخاللهالحالةالشعكريةالتييحياهامفخالؿقصائدشعرية

.ناجحاندكيرتكظيفانكظؼمفخاللهاالت





 

 

 

 الرابعالفصؿ 
 مستويات اإليقاع الداخمي

 



ُِّ

 :اإليقاع الداخميأواًل: 

أ عند إليه اإلشارة ينبةي ما الحديثكؿ كممة أف هك الداخمي، اإليقاع الداخميعف
 الخارجي اإليقاع كبيف بينه لمتمييز نما كا، اإليقاع، ذلؾ مكقع بها الكزفيقصد في المتمثؿ

.ةكالقافي

القاتالعمفجزءانيشكؿعركضيبكزفبالتزامهاألدب،ألكافمفغيربعفالشعريتميز
التركيبيةلمةةالشعر،كدكفالكزفالعركضييفقدالشعركينكنتهكتفقدالمةةشاعريتها،كتخسر

 مقكماتها، أهـ الشعرية فالمةة الدكاؿ"هك مع كبتفاعمه الشعرم، الخطاب في األكبر الداؿ
خرلالالنهائيةلمنصيبنىالخطابالشعرم،كمسارالتفاعؿبينهماهكمايحقؽلمخطاباأل

العناصر.(ُ)"دالليته باقي مع فاتحادب الشعر، لمةة الكحيد المقكـ يعتبر العركضال كلكف
بالقالب كخركجها الشعرية، المةة كحدة يشكؿ الذم هك العناصر بيف التكامؿ ألف ضركرة،

أ عمى كجه،المطمكب العركضيف"حسف الكزني اإليقاع جانب بػيف،خلى االنسجاـ يعتبر
فالمةةعبرتشكيمهاالصكتيتمثؿأهـأسسالعالقاتالتركيبيةفي،ضركرةالكحػداتالمةكيػة
.(ِ)"تشكيؿالػشعر

الشإف كالقافيةمكسيقى الكزف عمى تقتصر ال كمكانتهماعمىعر أهميتهما مف الرغـ
القافيةكينحصراإليقاعالشعرمفيالكزفالف"همالتشمؿتآلؼالحركؼكتنكعهازلكنهاتتجاكك

المكسيقىالخارجية يسمىبمكسيقىاإلطارأك التراكيبالمةكيةبؿيتعداب،أكما إلىطبيعة
يسمىبالمكسيقىالداخمية أكما هكاإلطاربدرسالكزفك"يكتفيففيالشعرال،(ّ)"لمقصيدة

نمايدرسإلىجكاربالمكسيقى،ميمنعالقصيدةمفالتبعثرالخارجيالذ ميةمفتناغـالداخكا،
مةةالثانكيةبكسيمةفنيةاستعماؿأدكاتالتقديـبعضالكمماتعمىبعضككالحركؼكائتالفها

.(ْ)خاصان"نفسيانذلؾممايهيئجرسانغيرخاصةك

اهذاالتكامؿتميزها،فحسفاالختيارإفالمةةالشعريةكمهاكحدةكاحدةمتكاممة،كيمنحه
يعبرعفكركنقانلمكحداتالمككنةلجسدالقصيدةتعطيهاكحدةخاصةمتكاممةكتكسبهاجماالن

البصمةالخاصةلمةةعندالشاعرفيظؿالتجربةالشعكريةالنفسيةالمدعكمةباإليقاعالداخمي

                                                           
 .ُٖٕ)الركمانسية(،ص2 جمحمدبنيس،،الشعرالعربيالحديث (ُ)
 .ُِٖعبدالخالؽالعؼ،صد.،(تشكيؿالبنيةاإليقاعيةفيالشعرالفمسطينيِ)
 .َِٗص،براهيـرمانيإ،الةمكضفيالشعرالحديث (ّ)
 .ُٔص،رجاءعيد،التجديدالمكسيقيفيالشعرالعربي (ْ)



ُِْ

كقدأشارهتماـباإليقاعالداخميقديـاالكماأفمفجهةكباإليقاعالخارجيمفجهةأخرل،
نماهناؾعناصرأخرلتدخؿك،القافيةلكزفكاإليقاعاليتكقؼعنداالعمماءالقدامىإلىأف ا،

تقانهلجمالياتالشعر،يستطيعتشكيمه،في يستطيعالشاعرمفخالؿتجربتهكحسهالشعرمكا،
مةءةالشعريةالتييريدتكثيقها،مفخالؿمالأفيالئـبيفالحالةالشعكريةالتييعيشها،كالحال

الكالـفيبدايةجاءالحديثاإليقاعاتلمحالةالنفسيةالتييريدأفيخطهافيقصائدب،كقد
كؿكزفحالةشعكريةتناسبه،أفليمكنؾأفتجدعفالعالقةبيفالكزفالعركضيكالداللة،ك

قائيابمايتناسبمعالحالةالشعريةالتيتككفعمىأفالحالةالشعكريةهيالتيتنتقيالكزفتمك
كشؾالكالدةكالخركجإلىالنكر.



  



ُِٓ

 اإليقاع الداخمي لمحروؼ:  :ثانياً 

"كلكفالصكتاإلنسانيمعقد،إذيتركبمفتعدالحركؼاألساساألكؿلمنسيمالمةكم،
صفةصكتيةخاصةكماأفلكؿإنسأنكاعمختمفةفيالشدةكمفدرجاتصكتيةمتباينػة، افو
اإلنساففيأثناءحديثهذاشدةكاحدة،أكتميزصكتهمفصكتغيربمفالناس،فميسصكت
ذكصفةخاصةتميزبمفغيربهذاأيضاندرجةكاحدة،بؿهكمتعددالشدةكالدرجة،كهكمع

جمؿ،كمفاألصكاتتصاغالكممات،كمفالكمماتتصاغالجمؿ،ثـمفال(ُ)"مفاألصكات
مفمجمكعةمفمككنانأدبيانشعريانيصاغالبيتالشعرم،لتنًتممجمكعةاألبياتالشعريةنصان

الحركؼ، تناغـ الكمماتبعنايةكدقةمعمراعاة مفخالؿانتقاء المكثفة، العباراتالمتناسقة
يكتسب،عفشيء،كليسلهقيمةمكسيقيةبمفردبالحرؼالمجرداليعبرف" نما هخصائصكا،

الختالؼًتبعااإليقاعيةنتيجةارتباطهبالكممةداخؿالبنيةالشعرية،كقدتتةيرقيمتػهالػصكتية
.(ِ)مكقعهمفكممةألخرل"

يحكمه" إفارتباطاألصكاتبالمعانيفيالشعريفضيإلىنشكءإيقاعمتميزمتفرد،
بيفالعالقاتالتيتشكؿإضافةإلىالصكتكالمعنى،ذلؾالصراعالمستمركالجدليةالقائمة

ال الخطاب بدكربنسؽ يتحكـ الخطاب أف كما عناصربشعرم، بناء أم الخطاب نسؽ في
بداعيته،.(ّ)"كمككناته كبهذاالتكامؿبيفاإليقاعكنسؽالخطابتتحقؽجماليةالنصالشعرمكا،

نـالنصعفاتساؽفبقدرماي"،كيبمغدرجةكبرلمفالتجانسكالتناسببيفمستكياتهالمختمفة
.(ْ)"اإلبداعيأرفعمفالشعريةكاإلتقافكتناغـفيبنيتهكبيفمستكياته،بقدرمايبمغحدان

كماأفالكمماتالمكتكبةتعبرعفأصكاتلمكاقؼمعينة،تتضحعندالنطؽبها،كهي
فػي"أصكات تتفػؽكتتباعػد اإلنساف، تتككفمفحركؼينطقها تقارب، مع بعضمخارجها،

يت،(ٓ)"صفاتهاكخصائصهاالصكتية به،كمعذلؾ"فالعميمةالذهنيةاصؿاإلنػسافكلتشكيؿكالـو
تقػـك إذ كالداللة، التراكيب بنية عف تنفصؿ ال التخييمية عمى كالتالـؤ التناسب مف عالقة

                                                           
.ٖ(األصكاتالمةكية،إبراهيـأنيس،صُ)
 .ُِٗعبدالخالؽالعؼ،صد.،(تشكيؿالبنيةاإليقاعيةفيالشعرالفمسطينيِ)

 .ُٖٕ)الركمانسية(،ص2جمحمدبنيس،،الشعرالعربيالحديث(ّ)
 .ُٔساميسكيداف،ص،صالشعرمالعربيفيالن (ْ)
.ِْٗ-ِْٔفخرالديفقباكة،ص:(الممتعالكبيرفيالتصريؼ،ابفعصفكراالشبيمي،تحقيؽٓ)



ُِٔ

العالقػة هذب عف كينتم كالمفهكمات، المسمكعات بيف اإليقاعيةكاالنسجاـ البنية ظهكر
.(ُ)الداخمية"

الداخمي كالتالؤـ عمىأساساالنسجاـ مفمح محمكد الداخميفيشعر اإليقاع قاـ لقد
بمايتناسبمعحالةالشعرمف كالخارجي،مفخالؿانتقاءالشاعرلمحركؼحسبدالالتها

جهةكلكفالنصمفجهةأخرل.

مفملؾأفت الشاعرمحمكد دالالتبعضالحركؼفيقصائد حكلكفهناؾقؼعند
أصكاتأك تكرار عمى القائمة المكسيقية كالنةمة مفمح شعر بها تميز التي بعضالظكاهر

عفجاءالحديثإلىذلؾفيالفصؿاألكؿحينماجاءتاإلشارةكمماتأكجمؿبعينها،كقد
أثرظاهرةالتكرارعمىالنصكصالشعرية.

:عمىكزفالكامؿ"انسراييفكعفكفيقصيدة"الحركؼدالالتياستكقفتالباحثةى

ماذاس كتبياسراييفك
كهؿتجدمالكتابةفيزمافالقمعفيزمفالطةاة؟

هؿأستطيعب فأجفؼقطرةمفعيفأرممة؟
كأرسؿلممساجدمئذنه؟

هؿأستطيعب فأعيدإلىشبابيؾالربيعهناؾ
عصرالسكسنه؟

سحبتةطيكجهؾالميمكف
ـقنبمةتفجرممج األيتا

عاصفةمفالنارالحقكدة
ت كؿالشجرالعفيؼ....

كدـهناؾعمىالرصيؼ  
التيهرعتمفالبيتالمهدـ...."تمؾ"الطكابير
أيفتمضي؟

(ِ)زالرصاصأكخمفهاف مامهاأزالرصاص


                                                           
.ُٖ(األسسالجماليةل يقاعالبالغي)فيالعصرالعباسي(،ابتساـأحمدحمداف،صُ)
.ُٖص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)



ُِٕ

ماذاس كتبياسراييفك
(مٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفا)َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ/

بةفيزمافالقمعفيزمفالطةاة؟كهؿتجدمالكتا
مٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمف()عمفَ//َ///َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//

هؿأستطيعب فأجفؼقطرةمفعيفأرممة؟
متىفا(مٍتفاعمف)مٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفَ///َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ/َ/

كأرسؿلممساجدمئذنه؟
()عمفمتىفاعمفمتىفاعمفَ//َ///َ//َ///َ//

هؿأستطيعب فأعيدإلىشبابيؾالربيعهناؾ
/)مٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعمنمتىفاعػػ(َ///َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ/َ/

عصرالسكسنه؟
(لفمٍتفاعمف)َ//َ/َ/َ/


يقىالكامػػػػػؿالمنبعثػػػػػةمػػػػػفتفعيالتػػػػػهتحػػػػػتظػػػػػالؿمكسػػػػػ"جػػػػػاءتقصػػػػػيدة"عفػػػػػكاسػػػػػراييفك 
تفعيمةالكامؿلكنػهلجػ إلػىكيمكفأفتالحظمٍتفاعمف،متىفاعمف(،)المتناغمة، أفالشاعرالتـز

شػعرالتفعيمػةالحػػديث،فقػديشػػتمؿالسػطرالشػػعرمفػينهايتػػهعمػىجػػزءمػفالتفعيمػػةثػـيكممهػػا
مٍتفاعمفَ/َ/َ//َ///َ//َ/َ)/سراييفكماذاس كتبيا:فيبدايةالسطرالتاليكمافيقكله

،(...//)عمػػػف/مٍتفػػػػاعمف/متػػػػػىَ//َ/َ/َ//..كهػػػؿتجػػػػدمالكتابػػػػة(،/متىفػػػاعمف/مٍتفػػػػا
انتهىالسطراألكؿقبؿأفتكتمؿالتفعيمة،ثـأكممهافيالسطرالثاني،داللةمنػهعمػىأنػهمػا

خضػػـهػػذباألحػػداثمتكاصػػؿمسترسػػؿلكثػػرةمػػازاؿفػػيالحػػديثبقيػػةلػػـتنتػػًه،كأفالكػػالـفػػي
الشػاعر نبكحبهفيهذاالباب،ككذلؾالحاؿحتىنهايةالقصيدة،أماالقافيػةالمتكػررةفقػدالتػـز

احةكاسػػعةفيهػػالمبػػكح،كيمكػػفأفسعنػػدهابعػػدكجػػكدمسػػفىقافيػػةالهػػاءالسػػاكنةالتػػييتكقػػؼالػػنى
ذبالهاءالساكنة،التيتتناسبمػعالعجػزكالضػعؼقيمةأخرللمقافيةمفخالؿهأيضاالحظت

كعػػدـالقػػدرةعمػػىالتةييػػر،كقػػدتعػػانؽلػػدلالشػػاعرالرغبػػةفػػياإلفضػػاءكالتعبيػػرمػػعاإلحسػػاس
التنػػاغـبػػيفالرؤيػػةكجماليػػاتاءالهمػػسالسػػاكنة،كبػػالعجزكالسػػككف،فجسػػدذلػػؾمػػفخػػالؿهػػ

الداللةالصكتيةالمكجكدةفيالقافية.
:تاآلخػػرفهػػكصػػكتالسػػيفالمتكػػررفػػيجميػػعأسػػطرالمقطػػعالشػػعرممثػػؿأمػػاالصػػك

،فقػػػػدأعطػػػػىحػػػػرؼالسػػػػيفإيحػػػػاءن(السكسػػػػنةسػػػػ كتب،سػػػػراييفك،أسػػػػتطيع،أرسػػػػؿ،المسػػػػاجد،)
باالضػػطرابالػػػذماليعبػػػرعػػػفالضػػعؼكالعجػػػزفقػػػطبػػػؿكيعبػػرعػػػفشػػػدةالقهػػػركالمصػػػاعب



ُِٖ

مناسػبالمتعبيػرعػفالكقػعالقػكملممآسػي(سػيفعميهػافجػاء)حػرؼالالشػاعركالشدائدالتييؤكد
عمىنفسالشاعر،إضافةإلىاإليقاعاتالتييتركهاهذاالصكتفينفسالسامع.

الحظأفالتفعيمةفيمايميالمقطعالسابؽلـتكدتكتمؿلدلالشاعرفيسػطرإنمػاكمات
:فيقكؿ،يتكقؼعندجزءمنهاثـيكممهافيالسطرالتالي

 

ةطيكجهؾالميمكفسحبت
(/)متىفاعمفمٍتفاعمفمٍتفاعػػَ/َ/َ//َ/َ/َ//َ///

قنبمةتفجرممج األيتاـ
لفمتىفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعػػ(/)َ/َ/َ//َ///َ//َ///َ/

عاصفةمفالنارالحقكدة
(متىفاعمفمٍتفاعمفمتىػػػػلف//)َ//َ/َ/َ//َ///َ/

ت كؿالشجرالعفيؼ....
()فاعمفمتىفاعالفََ//َ///َ//َ/

كدـهناؾعمىالرصيؼ  
()متىفاعمفمتىفاعالفََ//َ///َ//َ///

التيهرعتمفالبيتالمهدـ...."تمؾ"الطكابير
متىػػ()مٍتفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعمف//َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ/

أيفتمضي؟
()فاعمفمتػػٍَ/َ//َ/

ف مامهاأزالرصاص
(/)متىفاعمفمٍتفاعمفمػػيَ//َ/َ/َ//َ///

كخمفهاازالرصاص
()تىفاعمفمٍتفاعالفََ//َ/َ/َ//َ//

 

إفدؿهػػػذاالتكاصػػػؿالمسػػػتمربػػػيفأسػػػطرالقصػػػيدةعمػػػىشػػػيءفخنمػػػايػػػدؿعمػػػىكميػػػة
لشػاعرأفيبػكحبهػا،فهػيكثيػرةجػدامتكاصػمةمتزاحمػةفػيرأسػه،يسػردهاالحديثالتييحاكؿا

هػذاالتكاصػؿإلػىثنائيػةالداللػةقػكددكفتكقػؼعمػهيسػتطيعأفيمػـبجكانبهػا،كيمتكاصالنسردان
لدلالشاعرالتيتتكزعبيفتكاصؿالتفعيالتكاتصالهابيفاألسطرالشعريةكبػيفالقافيػةالتػي

عنػػهيتحػػدثفػػيكصػػؼمػػدلالػػدمارالػػذمر،فالضػػعؼاإلنسػػانيكاضػػحانتتةيػػرفػػيكػػؿسػػط
الشاعركيكزعهبيفالدخافكالقنابؿكالعكاصؼكالناركالدماءكتهديـالبيكتكالرصاص،ككيػؼ



ُِٗ

فػػػيالمنطقػػػة،كقػػػدكػػػرريهػػػرعالنػػػاسفػػػيكػػػؿمكػػػاف،ليرسػػػـصػػػكرةشػػػاممةلكػػػؿمظػػػاهرالػػػدمار
ةالتييعيشهاالشاعركتقريرامنهبحالةالصدمةمفهكؿداللةعمىالحير"أيفيمضيتساؤله:"

كخمفهػػػػػاازف مامهػػػػػاأزالرصػػػػػاصمػػػػػاكػػػػػرركممػػػػػةالرصػػػػػاصمػػػػػفخػػػػػالؿقكلػػػػػه:"المصػػػػػائب،ك
عمىاستمراريةالظمـكمالحقةالناسفيكؿدربيسمككنه.،ت كيدانص"الرصا

،كممػة(خمػسعشػرةاءفػي)فيالمقطعيفالسابقيفتكرارالشاعرالمستمرلحرؼالػربرز
،الرصػػيؼ،الشػػجر،النػػار،تفجػػر،عصػػر،الربيػػع،أرسػػؿ،أرممػػة،قطػػرة،سػػراييفك):جػػدبيقػػكؿفت

ءالشػػعراسػػمابالرصػػاص(،لجػػ الشػػاعرإلػػىحػػرؼالػػراءالمكػػررالػػذمطالمػػا،هرعػػت،الطػػكابير
خػتمملكتكررهذاالحرؼالحادالذميدلؿعمػىقهػركغضػبكحرقػةتبالخنجرلحدتهفمابالؾ

نفػػسالشػػاعركتسػػكفدكاخمػػه،لمػػافػػيحػػرؼالػػراءمػػفصػػفةالتكثيػػرالتػػياكتسػػبهامػػفخاصػػية
التكراركهػذبالخاصػيةتتناسػبمػعالحالػةالشػعكريةكالحالػةالالشػعكريةالتػييحػاكؿالشػاعرأف

.ككجعانيعبرعنهابطريقةالكعيالمترجـلالكعيالساكفداخمهالذميمألبألمان
جميػػعهػػذباألصػػكاتخدمػػةلداللػػةالتجربػػةالشػػعكريةالتػػييعيشػػهاالشػػاعر،كقػػدجػػاءت

تماثؿاألصكاتأكتكرارهاأكماتقدمهمفإيحاءات.ييحدثهإضافةإلىإيقاعالمكسيقىالذم
سػػيؼعمػػىفػػيمقطكعتػػهالتػػيحممػػتعنػػكاف""ءقػػؼعنػػدتكػػرارالشػػاعرلحػػرؼ"الهػػاكلت

:ؿ،قاؿفيها،كقدجاءتعمىتفعيمةالكام"لةتي


إنػػػػػػػػيألعجػػػػػػػػبكيػػػػػػػػؼالتتمػػػػػػػػرد
هػػػػػػذمالماليػػػػػػيفالتػػػػػػيالتنتمػػػػػػي
تةفػػػكعمػػػىالبمػػػكمكتمعػػػؽجرحهػػػا
أكػػػػػػػػػؿالطةػػػػػػػػػاةلحكمهػػػػػػػػػاكتفننػػػػػػػػػكا
ذارأتكػػػػػػػػػػػرةنعمػػػػػػػػػػػىشاشػػػػػػػػػػػاتها كا،
هػػػػػػػػػػػذا"قتيبػػػػػػػػػػػة"يزدهػػػػػػػػػػػيبمكائػػػػػػػػػػػه
كػػػػؿالشػػػػعكبإلػػػػىككاكػػػػبعزهػػػػا



هػػػػػػػػػذمالماليػػػػػػػػػيفالتػػػػػػػػػيتتشػػػػػػػػػهد ؟
كتقعػػػػػػػػػػػػػػػد فك نهػػػػػػػػػػػػػػػاكتػػػػػػػػػػػػػػػؿتقػػػػػػػػػػػػػػػـك

االمصػػػػػػػيراألسػػػػػػػكدكيكػػػػػػػاديجرفهػػػػػػػ
تسػػػجد –أالبػػػئسالعبػػػادة–كلهػػػـ

فرحػػػػػتبهػػػػػاكالطفػػػػػؿحػػػػػيفيهدهػػػػػد
كاء"طمحػػػػػة"فػػػػػيالشػػػػػدائديعقػػػػػدكلػػػػػ

(ُ)كنحفمعالسفاسؼنخمدتمضي




إنيألعجبكيؼالتتمرد
.//.///.//.///.//././

متفاعمف   متفاعمف   مٍتفاعمف


هذمالمالييفالتيتتشهد ؟
.///.//./././/./././/

متفاعمف   مٍتفاعمف   مٍتفاعمف


                                                           
.ٕص،ِ،جعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(األُ)



َُّ

هذمالمالييفالتيالتنتمي
./././/./././/./././/

مٍتفاعمف   مٍتفاعمف   مٍتفاعمف
تةفكعمىالبمكمكتمعؽجرحها
.//.///.//./././/././

متفاعمف   مٍتفاعمف   مٍتفاعمف
أكؿالطةاةلحكمهاكتفننكا

.//.///.//.///.//.///
متفاعمف   متفاعمف   متفاعمف

ذارأتكرةنعمىشاشاتها كا،
.//.///.//.///.//././

مٍتفاعمف   متفاعمف   متفاعمف
يزدهيبمكائه"هذا"قتيبة

.//.///.//.///.//././
متفاعمف   متفاعمف   مٍتفاعمف

كؿالشعكبإلىككاكبعزها
.//.///.//.///.//././

متفاعمف   متفاعمف   مٍتفاعمف


فك نهاكتؿتقكـكتقعد
.//.///.//.///.//.///

متفاعمف   متفاعمف   متفاعمف
كيكاديجرفهاالمصيراألسكد
.//./././/.///.//.///

مٍتفاعمف   متفاعمف   متفاعمف
تسجد –أالبئسالعبادة–كلهـ

.//.///.//./././/.///
متفاعمف   مٍتفاعمف   متفاعمف

فرحتبهاكالطفؿحيفيهدهد
.//.///.//./././/.///

متفاعمف   مٍتفاعمف   متفاعمف
فيالشدائديعقد"طمحة"كلكاء

.//.///.//.///.//.///
متفاعمف   متفاعمف   متفاعمف
تمضي،كنحفمعالسفاسؼنخمد

.//.///.//.///.//././
متفاعمفمتٍ   متفاعمف   فاعمف




 

الفزع مكقؼ في صكته نبرات اهتزت حيف المتكرر الهاء حرؼ إلى الشاعر اهتدل
،ك نها،جرحها،يجرفها،لحكمها،لهـ،تتشهد،هذمالذميعيشهالشاعر،مثؿقكله:)كالرهبة

مفأقصىالحمؽ،(،هذاالهاءالذميخرج...عزهاشاشاتها،بها،يهدهد،هذا،يزدهي،بمكائه،
فيمهمكسانرخكانمرققان الشاعر يختزنها التي المشاعر كؿ معه النفسفيخرج يجرممجرل

الحرؼدليؿالكعيكالالكعي الشاعرلهذا كتكرار عمىتكظيؼالحركؼحسب، عمىقدرته
مالييفالشعكبدكفأفتعترض التييعيشها فالشاعريستنكرالحالة المكقؼالذمتتطمبه،

ىالكاقعالمؤلـكالظمـكالجكرالكاقععميها،حيثكصؼهذمالشعكببالكتؿالتييعتبرعم
تركض نائمة كاألمة الجرائـ، بحقها كيرتكبكف لحكمها ي كمكف فالطةاة كاحد، كعدمه كجكدها
الذيفخمدهـالتاريخ،كخانعةلعدكيثخففيها خمؼالشاشاتكالمباريات،متجاهمةعزقادتها

فجاءحرؼالهاءمعبرةعفتجربةالشاعرالشعكرية،تجربةيعيشهافينطؽبهاكجدانهالجراح،



ُُّ

كيستنكرهاعقمهككعيه،فيحاكؿأفيفرغبعضهذاالكبتكالقهرالمختزفلديهمفخالؿ)هاء(
المالييف، عمىالحاؿالذمكصمتلههذب طاقةتكادتنفجرداخمهقهرا ثـيبكحبهاكيحممها

(،...نخمد،نحف،حيف،تفننكا،فك نها،تنتمي،المالييف،إنيرصكت)النكف(في)الحظتكرات
،كالنكف(...مع،تمضي،لحكمها،لهـ،تقكـ،تنتمي،تتمرد):انقهامعحرؼالميـ،فيقكلهكتع

شفكييف حرفيغنة اكالميـ أما كت، حرؼحمقي، فهك كالمخارجلهاء األدكار تبادؿ الحظهنا
يفاألصكات،كمايترتبعمىذلؾمفت ثيرعمىالقارئمفخالؿإيقاعصكتيكالدالالتب

كالشعكرية الشعرية لمتجربة خدمة اإليحاءات مف مجمكعة عميه الشاعر،تنبني يريد التي
مفخالؿحرؼالهمسالرقيؽكحرفيالةنة المذيفيشعرافالسامعكالقارئبصكت،إيصالها

يحاءاتتثرمالبكاءالمعبرعفحالةالحزف ،فمابيفالهمسكالةنة،القكةكالضعؼ،دالالتكا،
النصكتعمؿعمىتطكيرب.



مكاؿ"أماحرؼالحاءفكافلهالنصيبالكبيرفيقصيدةالشاعرالتيحممهاعنكاف
:"،كمماقاؿفيهافمسطينيخاصجدان

كأمريكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾقاتمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كشػػػعبالقػػػدسيػػػذبحكالمكاشػػػي

تريحعمػػػػػػػػػىأمالجنػػػػػػػػػكبس سػػػػػػػػػ


كتكػػػػػػبحمػػػػػػفيػػػػػػراكدبالجمػػػػػػػكح
فماناحكاعميهكلػفينكحػكا...
(ُ)كجرحػػيلػػيستشػػبههالجػػركح 



كأمريكاتبارؾقاتمينا
././/.///.//./././/

مفػػػػػػػػػػػاعٍمتفمفػػػػػػػػػػػاعمىتففعػػػػػػػػػػػكؿي
كشعبالقدسيذبحكالمكاشي

././/.///.//./././/
فاعٍمتفمفاعمىتففعكؿيم


حعمىأمالجنكبس ستري
././/.///.//./././/

مفػػػػػػػػػػػاعٍمتفمفػػػػػػػػػػػاعمىتففعػػػػػػػػػػػكؿي


كتكبحمفيراكدبالجمكح
././/.///.//.///.//

مفػػػػػػػػاعمىتفمفػػػػػػػػاعمىتففعػػػػػػػػكؿي
فماناحكاعميهكلفينكحكا...

././/.///.//./././/
مفاعٍمتفمفاعمىتففعكؿي



كجرحيليستشبههالجركح 
././/.///.//./././/

فػػػػػػػػاعٍمتفمفػػػػػػػػاعمىتففعػػػػػػػػكؿيم




                                                           
.ِٖ-ِٔص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُِّ

دالالتهذاالحرؼكمايتضمنهمففيهذبالقصيدةكررالشاعرحرؼالحاءمستثمران
ف المضتمعاني، الحاء قافية إلى منتصؼاألبياتإضافة في حرؼالحاء يستخدـ مكمة،راب

( األبيات: منتصؼ في الجرحي،س ستريح،ناحكا،يذبح،تكبحفيقكؿ الحرؼ كهذا حمقي(،
لدلالشاعرفيشعكربكالشعكربمفادبأفمطبكعانانطباعانالمعبرعفجيشافالمشاعريعطي

االحتالؿمهماتةطرسكتجبركظمـيبقىأشبهباألفعىذاتالفحيحالساـ،األفعىالتيتطمؽ
سمهاعمىكؿمفيفكرأفيعترض،ثـيتحدثعفالمقدسييفالذيفيتمقكفأسكءأنكاعالعذاب
فيذبحكفكيقتمكفدكفأفتت ثرلحالهـأممفالدكؿ،ككؿهذباألمكرالتيتكمففيكجداف
الشاعركتطعفقمبه،دفعتبحركفهإلىسيطرتحرؼالحاءسكاءفيحركؼالقافيةأكداخؿ

آخر.تيتقضمضجعهفاليشابهجرحهجرحناألبياتنفسهاليبكحبمشاعراأللـكالكجعال

برز فيقصيدة الممفتكالكاضحلحرؼالكاؼفيقصيدة الشاعر ألنؾ"أخرلتكرار
عمىمدارالقصيدةابتداءبالعنكافكانتهاءبآخربيتفيالنص،نقؼعندمقطعمف"،مسمـ

  قصيدتهقاؿفيه:

تةربػػػػػػػػػػػػػؾالسػػػػػػػػػػػػػنكفككػػػػػػػػػػػػػـتمٌنػػػػػػػػػػػػػى
فخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأفتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأرادكا
ألنػػػػػػػػػػػػػؾمسػػػػػػػػػػػػػمـسػػػػػػػػػػػػػتذكؽضػػػػػػػػػػػػػعفان
ستسػػػػػ ؿعػػػػػفطمػػػػػكعالشػػػػػمسحتػػػػػى



"بابػػػػػػػا" رؾأفيعيػػػػػػػدعميػػػػػػػؾصػػػػػػػةي
مػػػػػػػػػػػػػػػػاينزلػػػػػػػػػػػػػػػػكفبػػػػػػػػػػػػػػػػؾالعقابػػػػػػػػػػػػػػػػا كا،
كتشػػػػػربمػػػػػفكئػػػػػكسالحقػػػػػدصػػػػػابا
(ُ)تظػػػػػػفالميػػػػػػؿمػػػػػػفحمػػػػػػؾغرابػػػػػػا  



                                                           
.َُص،ِج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)
 .هكا،لكفالكزفاليستقيـإالبهسأعتقدأفالمقطعيبدأبحرؼالكاككلكنهسقط(ِ)

السنكفككـتمنى(ِ)ةربؾت
././/.///.//./././
 فاعٍمتفمفاعمىتففعكؿي
فخماأفتككفكماأرادكا
././/.///.//./././/

مفػػػػػػػػػػػػػاعٍمتفمفػػػػػػػػػػػػػاعمىتففعػػػػػػػػػػػػػكؿي


"بابا" صةيرؾأفيعيدعميؾ
././/.///.//.///.//

مفػػػػػػػػػػػػاعمىتفمفػػػػػػػػػػػػاعمىتففعػػػػػػػػػػػػكؿي
ماينزلكفبؾالعقابا كا،

./././/././/.///.//
مفػػػػػػػػػػػػاعٍمتفمفػػػػػػػػػػػػاعمىتففعػػػػػػػػػػػػكؿي






ُّّ

 





ب متمكة الشدة هذب لكف الحركؼالشديدة ماكالكاؼمف كهذا همسيخفؼمفشدتها،
يتناسبمعالمكقؼالذمذكرفيهالشاعرقصيدته،فهكيكجهالقصيدةإلىأخيهالمسمـمحاكالن
لفتانتباههإلىعدةأمكركهذاالمفتيحتاجإلىشدةفيالصكتكييؤدمغرضهلكفهذب

ؿأخابالمسمـكاعيانالشاعريحاكؿأفيجع،الشدةمصحكبةبهمسيميفالقمكبكيجمعاألخكة
المناسبةفيلماييحاؾضدبكلماسيجدبكيمقابفيهذاالعالـالظالـمفخالؿاستخداـالحركؼ

يدؿ نما كا، النفسيةمكاضعها، الحالة الحرؼليخدـ عمىتكظيؼهذا الشاعر قدرة ذلؾعمى
بالتيمفالممكفالشعكريةكالشعريةلمشاعر،فهكيخاطبأخابالمسمـ،كيذكرببحجـالمصائ

ؤكليةأفتقععمىعاتقهككنهمسممافقط،كقدأخبربأفالعالـقديضععمىعاتؽالمسمـمس
:جدالشاعريقكؿكؿمايحدثفيهذاالككففت

تظفالميؿمفحمؾغرابا  ستس ؿعفطمكعالشمسحتى


الشعكربالظمـفالمسمـسيحاسبحتىعمىطمكعالشمسكغركبها،كذلؾسيدفعبهإلى
الذميشعربهالمسمـ،كهنا )الميؿ(داللةعمىالقهركالظمـ الكبيرتجاهه،كقدجاءتلفظة

 المعاني مف الكاؼمجمكعة الذكر،أضاؼحرؼ )سابقة الشاعر قكؿ ذلؾ ،تةربؾكمثاؿ
(الحظتبادؿصكتالكاؼمعصكت)الباءكت..(،.كؤكس،كما،تككف،عميؾ،كـ،صةيرؾ
فيهذاالشاعر،كاليخفىمالحرؼالباءمفدالالتصكتيةتناسبالمكقؼالذميقفهقافية

الباء(تنطبؽالشفتاف،فعندالنطؽبحرؼ)ذاتهايالمحظةالمكقؼ،فهكيحذركيهددكيفخرف
انطباقاكامالمحكما،كبعدانفراجهمافج ةينفجرالنفسالمحبكسكهذااتفؽمعطبيعةالتجربة

.التييكجهالشاعرمفخاللهارسالةتنبيهإلىأخيهالمسمـاآلنية

                                                           
.مكتكبةبطريقةخاطئة(ُ)

مـستذكؽضعفانألنؾمس
././/.///.//.///.//

مفػػػػػػػػػػػػػاعمىتفمفػػػػػػػػػػػػػاعمىتففعػػػػػػػػػػػػػكؿي
ستس ؿعفطمكعالشمسحتى

././/./././/.///.//
كؿيػػػػػػتففعػػػػمفاعمىتفمفاعمٍ

الحقػػػػػػػد(ُ)كئػػػػػػػكسكتشػػػػػػػربمػػػػػػػف
صابا

././/./././/.///.//
مفػػػػػػػػػػػػاعمىتفمفػػػػػػػػػػػػاعٍمتففعػػػػػػػػػػػػكؿي

تظفالميؿمفحمؾغرابا  
././/./././/./././/

كؿيػػػػػعػػػفمفاعٍمتففػػػػػمفاعٍمت



ُّْ

 حرؼ أما فقد "العيف قصيدة في نفكذب العدالةبسط األشطر،"شمس كداخؿ قافية
بيتمفأبياتالقصيدةمفحرؼالعيف،بؿأقؿبيتكردفيهحرؼ الشعريةأيضا،فمـيخؿي

:العيفمرتيف،كمفذلؾقكؿالشاعرفيمطمعالقصيدة

بنػػػػػػػيإذامػػػػػػػاشػػػػػػػئتعػػػػػػػزانكرفعػػػػػػػةن
فعػػػشفػػػيكتػػػاباهللكاصػػػدحبآيػػػه
إذاكػػػػاففػػػػيالمػػػػذاتغيػػػػرؾرائعػػػػان



فػػػػػػػػػػخفكتػػػػػػػػػػاباهلليعمػػػػػػػػػػيكيرفػػػػػػػػػػع
كدععنؾمايػؤذمالنفػكسكيفػزع
(ُ)ف نػػػػتبجنػػػػاتمػػػػفالخمػػػػدترتػػػػع



بنيإذاماشئتعزانكرفعةن
//َ///َ/َ/َ//َ/َ//َ//َ

مفػػػاعيمففعػػػكلفمفػػػا عمففعػػػكؿي
فعشفيكتاباهللكاصدحبآيه

//َ//./َ/َ/َ//َ/َ//َ//َ
فعػػكليفمفػػاعيمففعػػكلفمفػػاعمف

إذاكاففيالمذاتغيرؾرائعان

//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ
مفاعمف فعكليفمفاعيمففعكؿي

فخفكتاباهلليعميكيرفع
//َ///َ/َ/َ//َ/َ//َ//َ
مفػػاعيمف فعػػكلفمفػػاعمففعػػكؿي

كدععنؾمايؤذمالنفكسكيفزع


//َ//./َ/َ/َ//َ///َ//َ
مفػػػاعمف فعػػػكليفمفػػػاعيمففعػػػكؿي

ف نتبجناتمفالخمدترتع

//َ///َ/َ/َ//َ/َ//َ//َ
مفاعيمففعكلفمفاعمف فعكؿي

حرؼالعيفالذمعمىإيقاعالطكيؿمتعددالتفاعيؿ،يتنقؿالشاعربيفتفاعيمهبصحبة
لـيعتمدالشاعرعميهصدفة،بؿكرربفيكؿبيتكذلؾلمالحرؼالعيفمفدالالتمعركفة،
ذاأردت حيثيكحيالعيفبالقكة،كاليخفىمالكممةعيفكحدهامفداللةقكيةعمىالنفس،كا،

كابةاألكلىتحدثعفداللةالعيفكعضكمفأعضاءجسـاإلنساف،فالعيفهيالبتالباحثةأف
ارتباطان يرتبط كهذا حكلنا، يدكر ما إلدراؾكؿ األكؿ كالمصدر األشياء برسالةكاسعانلرؤية

يرسؿمفمحرسالةإلىابنهكنمكذجلكؿأبناءالمسمميف،يحاكؿمفثالشاعرفيهذاالنصحي
إدراكان أكثر كييككف أمامه إيضاحالصكرة إدخاللها كأكثر يدكرحكله، ما كيفيةلراكانلكؿ

كه بنا، يحيط ما عمىكؿ كالت ثير بالقكة إال يككف كذلؾال كالرفعة، العز األشياءتحقيؽ ذب
كمكسيقى،الكاردفيقكؿ(المجهكرقكمالت ثيرالمميزنطقانبالذاتهيصفاتحرؼ)العيف

كتالعيف(،لقدجاءصترتع،رائعا،يفزع،عنؾ،دع،فعش،يرفع،يعمي،رفعة،عزاالشاعر)
                                                           

 .ُِٓص،ِج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)



ُّٓ

ليدؿالمسمـعمىطريؽالعزكالرفعة،أالكهكطريؽالقرآفالكريـ،القرآفالذمالمرتفعمدكيان
لمركزيةالداللة،كلصدؽ(خادمانبافلهطريقهكأكضحه،كهناجاء)العيفرسـلممسمـنهجه،كأ

يقكـبكظيفةالتجربةالتييفخرالشاعربهامستعينابحرؼقكمجهكرميعطيداللةصكتيةك
.صكتيةمناسبةلمكافكركدبفيالنص



  



ُّٔ

 :لأللفاظ الداخمياإليقاع ثالثًا: 

يسمحلهاكجكاننسقانكلأللفاظنظامان"لمداللةفيالنص،يهيئإفإيقاعالمفظةينتمتكهجان
معالجكالشعكرمةب فتشعأكبرشحن يقاعاتها كا، كأفتتناسؽظاللها مػفالػصكركالظػالؿ،

فيحكؿإيقاعالمفظةاألشياءالمجردةإلىأشياءتنبضبالحياة،كهذاما،(ُ)لذمتريدأفترسمه"ا
المةة إيقاعاأللفاظبكثافة يتميزمفخالؿ إذ مفالنصكصاألدبية، الشعرعفغيرب يميز
المميز الداللة التيتهدؼإلىكجكد العامة اإليقاعية كذلؾضمفالبنية ةكدالالتالمفردات،

إليحاءاأللفاظفيالنصالشعرمإلىجانبالمكسيقى.

كالتكػرار،فيالتعبيرالمةكممهـلأللفاظدكر" كالمقابمػة لممزاكجػة كاالشتقاؽكهىقابمة
المفظ،كالترادؼ بمكسيقى الصمة كثيقة األمكر هذب المفػظ،...ككؿ رنػيف يقكل كالجرسمما
ترؾمجمكعةكبيرةمفالدالالتاإلثرائيةلمنص،التيتعمؿ،كماأفهذباألمكرت(ِ)"المكسيقي

يصاؿمايريدالكتابإيصالهب بهىحمةكأجمؿصكرة،مفخالؿ عمىإغناءالنصكتقكيتهكا،
 مفالكجكد"مجمكعةمفاأللفاظكالكممات، التجربة،فكؿكممةهيقطعة أككجهمفكجكب

إفالتالحـبيفالمةة،ليسلكممةأخرلًخاصاًمذاقاكًثـفخفلكؿكممةطعماكمػف،اإلنسانية
لكؿكممةكياناكالتجربةتجعؿ منفرداً فيإنتقاء،لذلؾيككفالشاعردقيقان(ّ)"عفكؿماعدابً

أف كما إنتاجه، إلى النصالذميسعى كمع مفجهة النفسية حالته مع تتالئـ التي ألفاظه
،بةيرهامفاأللفاظكمفحيثتعمقهػا،حيثاختيارالمفظةالحاجةالتعبيريةتتصؿبالحداثةمف"

التعبير عممية الت ثيرأـ عممية فيذلؾأكافالمقصكد المحكر(ْ)"سكاء المفظة لذلؾتعتبر ،
المركزملدلالشاعرحيثترتكزعميهاالمكسيقىالداخميةكالمكسيقىالخارجيةمفخالؿكجكد

البعض،المفظالمناسبفيالمكافالمناسب ،ثـمفخالؿترابطاأللفاظمجتمعةمعبعضها
جكهراإليقاعمكمنهفيالعالقةالتيإف،عمىنفسالمتمقيكمميزانكاضحانكيتترؾأثرانفسيان

تنش بعدببيفالشاعركالنصكالمتمقيمفخالؿمجمكعةمفالدالالتالتييتقصدهاالشاعر
قيكيعيشدالالتهاكت ثيراتهاعمىنفسه.فيضمنهال يقاعثـيستقبمهاالمتم

                                                           
.ْٓص،(النقداألدبيأصكلهكمنهاجه،سيدقطبُ)
.ِِٔد.عبدالخالؽالعؼ،ص،(تشكيؿالبنيةاإليقاعيةفيالشعرالفمسطينيِ)
 .ُٔٓعزالديفإسماعيؿ،ص،الشعرالعربيالمعاصر(ّ)
 .ْٗدعبدالمطمب،صد.محم،(بناءاألسمكبفيشعرالحداثةْ)



ُّٕ

يعطيالمفظةلقداعتمدالشاعرمحمكدمفمحعمىإيقاعالمفظةمفخالؿتهيئتهنظامان
القدرةعمىترؾأكبركميةمفالدالالتالممكنةكالظالؿالمتكهجةكاإليقاعاتالمنسجمةمع

 فحكلتالمفظة النص، إلىمحسكسناب-لدلمفمح-جك فيالمجرد جاء كما ضبالحياة،
":نشيدلمقدسقصيدة"

اهللأكبػػرجمحػػتخيػػكؿالفػػتح


كانطمقػػػػتتهػػػػزالكػػػػكفنصػػػػرا


اهللأكبػػػػػػػػػػػػركممػػػػػػػػػػػػػاشػػػػػػػػػػػػػمختمنػػػػػػػػػػػػػاراتالهػػػػػػػػػػػػػدل...بػػػػػػػػػػػػػرانكبحػػػػػػػػػػػػػران
ترتقػػػػػػػي.."هيبالى (ُ)كتركػػػػػػػؿتػػػػػػػاجكسػػػػػػػرل...."اهللأكبػػػػػػػركالصػػػػػػػكاـر



 

اهللأكبػػرجمحػػتخيػػكؿالفػػتح


(ِ)كانطمقتتهزالككفنصرا


/َ/َ//َ/////َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ
مٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعالتف

اهللأكبػػػػػػػػػػػػركممػػػػػػػػػػػػػاشػػػػػػػػػػػػػمختمنػػػػػػػػػػػػػاراتالهػػػػػػػػػػػػػدل...بػػػػػػػػػػػػػرانكبحػػػػػػػػػػػػػران
/َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ

مٍتفاعالتفاعمفمٍتفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمتىف
ترتقػػػػػػػػػػي.."هيبالىاهلل كتركػػػػػػػػػػؿتػػػػػػػػػػاجكسػػػػػػػػػػرل...."أكبػػػػػػػػػػركالصػػػػػػػػػػكاـر



/َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ///َ//َ///َ//َ/َ 
مٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمتىفاعالتف

 

الشاعرإلىإيقاع مقطكعتهالذميتالءـمعالنصرالذميتةنىبه،بادئان"الكامؿ"لج 
،كتدفعالمسمـكشمكخان(،عبارةتمألالنفسقكةكعزانألكلىبعبارة)اهللأكبرثالثةافيأبياتهاال

إلىاإليمافبحتميةانتصارالحؽكزكاؿالباطؿ،كهكمايسعىالشاعرإلىإيصالهمفخالؿ
هذاالتكرارفيبدايةكؿشطر،الشيءالذميزيدمفنسبةانفعاؿالقارئكانسجامهمعالنص

الش دعكة القدسحتىتممبيا ألجؿ الثكرة إلى )كممااعر لفظة تكرار أف كما النصر، (حقيؽ
حممتإيحاءمفادبأفالنصرحميؼالحؽ،كأفالنصرهكالتكرارالطبيعيلكؿمظمكـاستعاف

:يااهلل،اهللأكبر،سينصرباهللعمىمفظممه،،فكممانادلالمظمكـبقكةاهللكلج إلىعظمته
(ليسفيهذاالمقطعفحسببؿهالشاعرمفخالؿتكراربلمفظة)اهللأكبرليكهذامايسعىإ

.عمىمستكلالبداياتلكؿمقاطعالقصيدة
                                                           

 .ّٗص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
ستقاـالكزف،كقدتككف)كمما(سقطتسهكا،أكهيخط مطبعي.لكأفالشاعرأضاؼكممة)كمما(بعدقكله)اهللأكبر(ال(ِ)



ُّٖ

لقداستخدـمحمكدمفمحالمفظةفيبعضتركيباتهالشعرية،لتتجاكزفيدالالتهامعما
ياتدالليةمختمفةذاتتجاكرهامفمفرداتالداللةالمتكقعةالمعتادعميها،فيخمؽلمقارئمستك

لتشكؿبذلؾأساسانإيقاعتمفت كجمالها، القارئلركنقها فيلبنيةانتباب التركيبالشعرم،كما
:"ياسيدمعذرانقصيدة"

الكالػػػػػػػػػػػػػػػػػذمفطػػػػػػػػػػػػػػػػػرالسػػػػػػػػػػػػػػػػػماءا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػاهػػػػػػػػػػػػػػػػػـب مػػػػػػػػػػػػػػػػػةأحمػػػػػػػػػػػػػػػػػدو
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػـب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػةخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽاهللبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدءانكانتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءا
 مػػػػػػػػػػػػػػػػاهػػػػػػػػػػػػػػػػـب مػػػػػػػػػػػػػػػػةسػػػػػػػػػػػػػػػػيدمحاشػػػػػػػػػػػػػػػػا...فميسػػػػػػػػػػػػػػػػكااألكفيػػػػػػػػػػػػػػػػاء

ب مػػػػػػػػػػػػةمػػػػػػػػػػػػفعمػػػػػػػػػػػػىاألفػػػػػػػػػػػػالؾقػػػػػػػػػػػػدركػػػػػػػػػػػػزالمػػػػػػػػػػػػكاءامػػػػػػػػػػػػاهػػػػػػػػػػػػـ  
 مػػػػػػػػػػػػػػفحطػػػػػػػػػػػػػػـاألصػػػػػػػػػػػػػػناـمػػػػػػػػػػػػػػفأرسػػػػػػػػػػػػػػىالعدالػػػػػػػػػػػػػػةكاإلخػػػػػػػػػػػػػػاءا
 مػػػػػػػػػػػػفأسػػػػػػػػػػػػمعالػػػػػػػػػػػػدنياحػػػػػػػػػػػػداءالمجػػػػػػػػػػػػد....فاشػػػػػػػػػػػػتعمتحػػػػػػػػػػػػداءا

(1)ا..كفجػػػػػػػػػػػػػرالصػػػػػػػػػػػػػحراءمػػػػػػػػػػػػػاء.مػػػػػػػػػػػػػفقػػػػػػػػػػػػػادقافمػػػػػػػػػػػػػةالسػػػػػػػػػػػػػالـ  
 



الكالذمفطرالسماءا ماهـب مةأحمدو
/َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ///َ//ََ

متىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالفمٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمتىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف
ماهـب مةخيرخمؽاهللبدءانكانتهاءا

/َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//ََ
مٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمتىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالف

ماهـب مةسيدمحاشا...فميسكااألكفياء
/َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//ََ

مٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمتىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالف
ماهـب مةمفعمىاألفالؾقدركزالمكاءا

/َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ///َ//ََ
مٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمتىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالف

مفحطـاألصناـمفأرسىالعدالةكاإلخاءا
/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ//ََ

مٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمتىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالف
                                                           

 .ُِٓص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُّٗ

مفأسمعالدنياحداءالمجد....فاشتعمتحداءا
/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ//ََ
مٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمتىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالف

..كفجرالصحراءماءا.مفقادقافمةالسالـ
/َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ/َ/َ//ََ

مٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمتىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمتىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالف


النمثؿالتركيب) فيبداية اإليقاعية البؤرة ب مة( هـ إلىما انتقؿفيمنتصفه صثـ
بحذؼالبؤرةاإليقاعيةمفالقصيدةتصبحالقصيدةبالمعنىدالليت(،بحيثلكقملفظة)مف

)ماهـب مة(أكحذؼرةعفمجمكعةمفالجمؿالمنظكمة،حيثاليؤثرحذؼإالككنهاعبا
(عمىالبنيةالمكسيقيةلمقصيدةفقط،بؿستؤثرعمىالبنيةالدالليةالتييسعىالشاعرإلى)مف

(الختؿمقطع)ماهـب مةتلكممةالثانية،فمكحذفإيصالهامفخالؿتكرارالمقطعاألكؿكا
هذبلنفيالذمأرادالشاعرأفيؤكدعميهمفخالؿتكرارب،فهكينفيأفتككفالمعنىكاختؿا

الذمحمؿهـالرسالةعمىعاتقهكجاهدبكؿما-عميهالسالـ-األمةالنائمةهيأمةأحمد
كفئان أمةخيرالخمؽكليسكا ليسكا هـ الديف، هذا حتىأرسىدعائـ لحمؿهذاأكتيمفقكة

سكاأمةالمجاهديفالذيفبذلكاالةاليكالنفيسفيسبيؿالقضية،حتىحطمكااالسـ،كماأنهـلي
األصناـكانتشرتبذلؾالعدالةكعـالسالـ.

لقداستدعتالصياغةالتياعتمدعميهاالشاعر،مايؤكدنفيهالمطمؽالنتماءهذباألمة
يؤكدجديدانأضاؼشيئانالمتقاعسةإلىجيؿالنبكةكالمجاهديف،فكافكمماكررصياغتهكمما

إصراربعمىالنفي،ليجعؿمفهذبالصكرلكحةتكضحالكاقعالذمعاشهاألسبقكفمفجهة
كالكاقعالحاليالمؤلـمفجهةأخرل.

"إيقاعاتهمفمادةصياغتهأثناءتشكيمهاحيثتعيفاأللفاظعمىبعثالشاعريستمدك
 مفعالقاتصكتية فيها بما كذلؾعفطريؽالجكب صكاتها الحي، تثيرالشعكرباالنسجاـ

المكررة بخيحاءاتهاألجزاء التصكرات يثير الذم العقمي بمحتكاها كذلؾ كتبعثه المنكعة، أك
،كقدكرد(ُ)كبالعالقاتالقائمةبيفالكممات،كالتيتقكـعمىأسسإيقاعية"الدالليةكالصكتية،

مفم الشاعرمحمكد بشكؿكاضحفيقصائد هذا يعطيالقارئمجمكعةمفالدالالتح، مما
التي مفالظالؿالشعرية الدالالتعمىإضفاءمجمكعة كتعمؿهذب الكاحدة لمكممة المختمفة

                                                           
.َٗصيقاعالبالغي)فيالعصرالعباسي(،ابتساـأحمدحمداف،(األسسالجماليةل ُ)



َُْ

(فيقصيدةحممتالتمريفالتاسعكيةالنص،كتكرارالسطرالشعرم)خذكضعتزيدمفحي
فاختمؼترتيبالمفرداتليجيءالعنكافهنفسالعنكاف ":ريفالتاسع...خذكضعالتم"كا،

خذكضع... -
التمريفالتاسع -
عفكانإنيأسمعقرعانبالباب...مفالقارع ؟ -
 خذكضع...التمريفالتاسع -
 الحرباآلفتدؽيعمىالبابالرابع... -
 خذكضعالتمريفالتاسع. -
 مهالنقدبيعالنخؿب رضالعيرب...مفالبائع؟ -
 (ُ)خذكضع...التمريفالتاسع -

.التمريفالتاسعخذكضع.. -
(فٍعمففٍعمففٍعمففٍعمف)َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ/

 عفكانإنيأسمعقرعانبالباب...مفالقارع ؟ -
- /َ/َ/َ/َ/َ///َ/َ/َ/َ///َ/َ/َ

(ِ)(ًعمففٍعمف؟فلففٍعمففٍعمففٍعفًعمففٍعمف)
 خذكضع...التمريفالتاسع -

 (مففٍعمففٍعمففٍعمففعٍ)َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ/
 الحرباآلفتدؽيعمىالبابالرابع... -

 (فٍعمففٍعمففٍعمففًعمففًعمففٍعمف)َ/َ/َ/َ/َ///َ///َ/َ/َ/َ/
خذكضعالتمريفالتاسع. -

 (فٍعمففٍعمففٍعمففٍعمف)َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ/
 مهالنقدبيعالنخؿب رضالعيرب...مفالبائع؟ -

 (فٍعمففٍعمففًعمففٍعمففًعمففٍعمف)َ/َ/َ///َ/َ/َ///َ/َ/َ/َ/
خذكضع...التمريفالتاسع -

(فٍعمففٍعمففٍعمففٍعمف)َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ/


                                                           
 .ٕٖص،ُ،ج(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
المتدارؾ.بحرلج الشاعرإلىالتفريؽبيفالسببيفالخفيفيفبفاصمةصةرلكمايفعؿفيجميعالقصائدالتيكتبتعمى(ِ)



ُُْ

تمريفخذكضعالتمريفالتاسع(هنافيهاتكرية،المعنىالقريبالذميدؿعمى)فجممة)
لبعيدكهك(،أماالمعنىاايستخدـفيغيرغرضهرياضيرائمفيالحياةالعسكرية...ككثيرانم

العدكتجمدالحراؾالعربيكعدـنصرتهـلمقضيةكمحاكلةاستنزاؼالمقصكدفيالنصفهك)
(،كهكمايسعىالمحتؿإلىفعمهيكمابعديكـمفخالؿتشتيتلكامؿطاقتهـحتىتركيعهـ

مةية،كقدنظـالشاعرهذاالنصعمىتفعيطاقةالشعكبالعربيةفيمااليخدـالقضيةالفمسطين
/ )فٍعمف بشقيها ك)َ/َالمتدارؾ )// كسالسة،َ/فًعمف سرعة مف التفعيمة هذب تعطيه لما )

فتتناسبمعالتمريفالرياضيمفجهة،كتتناسبمعتكاصؿمشتتاتالعدكبكتيرةسريعةحتى
يستنزؼطاقتهض إالكجاءبما مفسمسمةمدركسةهدفهااستةالؿاليكادالعربيي خذنفىسا

الطاقاتكتدميرهاكتحطيمها.

،ية،تمقىالمفظةعندبعنايةخاصةفالشاعرمحمكدمفمحصاحباإلجادةالدالليةكالمةك
التي الشعكرية الشعرية لمتجربة المفظة مناسبة أكمفناحية اإليقاعالمالئـ، مفناحية سكاء

 تقديـ":"قصيدةيدكنها،فيقكؿفي

بالكتابةٍ أنالستأعبثي
أنالستأركبمكجةالشعرالرخيصً

عميهبابه كالطرقتي
أنالـأيصفٍؽلمذيفتكرمٍتأكداجهـ

فيمكسـالعرب،الخطابة
أنالـأمتفيهـصبابه...

جرحيالذمصمبكبليسهكالربابه
قمبيالذمطعنكبفيليؿاألسىسيظؿيذكرماأصابه

اإلجابة...،اؿف ناالذمبدأالسؤ (ُ)كلـأزؿفيالدربأمتمؾي


بالكتابةٍ أنالستأعبثي
(متىفاعمفمتىفاعمفتف)َ/َ//َ///َ//َ///

عميهبابه أنالستأركبمكجةالشعرالرخيًصكالطرقتي
///َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ/َ
(فاعمفتفمتىفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعمفمػيتىفاعمفمتى)

                                                           
.ََُص،ُج،فمح(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمُ)



ُِْ

أنالـأيصفٍؽلمذيفتكرمٍتأكداجهـ
(متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعمف)َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ///

فيمكسـالعرب،الخطابة
(مٍتفاعمفمٍتفاعمفتف)َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/

أنالـأمتفيهـصبابه...
(متىفاعمفمٍتفاعمفتف)َ/َ//َ/َ/َ//َ///

جرحيالذمصمبكبليسهكالربابه
(مٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفتف)َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ/َ/

قمبيالذمطعنكبفيليؿاألسىسيظؿيذكرماأصابه
/َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ/َ
(مٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفتف)

لذمبدأالسؤاؿف ناا
ػػ)/َ//َ///َ//َ/// (متىفاعمفمتىفاعمفمي

اإلجابة... كلـأزؿفيالدربأمتمؾي
(تىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفتف)َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ//

 

)أنا( المقطعباسـ عنكفالشاعرهذا التيتكررتفيالمقطعلتمثؿ،لقد كهيالمفظة
مفخالؿانعكاسمكنكناتهالنفسية،عكستعمىكتابةالشاعرالشعكرياالحالةالنفسيةالتيان

ا عمىكتابته )أناالالشعكرية لفظة تحممه ما فخف لذا النصالشعرمعفلشعرية، في تعبر )
جاء نما كا، لمت كيد ي ًت لـ هنا فالتكرار لدلالشاعر، الشعكرية الحالة اإلحساسبتطكركنمك

اللةلةكيةإلىداللةلةكيةأخرللمكاكبةالتطكرالشعرملديه،ففيمفدالقارئليحمؿكينقؿ
لينفيعف(لست)أنا(جاءتلديهمقركنةبمفظة)المرةاألكلىالتياستخدـالشاعرفيهالفظة
الشعرالذمكصفهبالرخيصمفأجؿالكصكؿنفسهالعبثبالكتابةمفأجؿالتكسبمستخدمان

مرتيففذكرالشاعرهناالكممةلممرةالثانيةلتجيءشارحة(نالستأ)إلىأهدافه،كيكررقكله
عبثالكتابة(مفسرةلهاحاممةدالالتجديدةنسبهاالشاعرلما)لماكصفهفيالمرةاألكلىب

 لفظة الالحؽ السطر في الشاعر يكرر ثـ (أنا)سبقها، كهي أخرل نفي ب داة لـ()متبكعة
ينفيعفنفسهمحاكلةاستخداـأدكاتنفيم بداللةمختمفة،فهكهنا ختمفةت تيفيكؿمرة
اسـالتصفيؽلكؿمفكقؼخاطبان كالتيأطمؽعميها فيمؤتمراتالعربالخاليةمفالفائدة

العرب) يكررالشاعرقكله(،مكسـ لـ)ثـ لينفيحبهلهؤالءالمتصنعيف(أنا المرة كلكفهذب



ُّْ

دكفأفيمحقهاب مأداةلمنفيليذكر(أنا)يذكرلفظةأخيرانالذيفاليتقنكفسكلففالقكؿ،ك
هناأنههكالرجؿالفمسطينيالذميمتمؾزماـاألمكركهككحدبفقطمفيستطيعأفيبدأأمكرب

كأفيتمها.

جدأفالمفظةكممانؾأيضات كلكفبدالالتمختمفةفك(أنا)فظةجدالشاعرهناكررلكت
فتكررتلفظانتكررتزادتعمىال فهيلـنصداللةجديدةعممتعمىإثرائه،فهذباأللفاظكا،

بدا متجددة عفصكرة الكمماتكعبرمفخاللها ككزفالكامؿالذمحمؿهذا تتكرردالليا،
يقاعاتهاالمتشابهة. أجمؿمفخالؿعنايةالكاتبالفائقةباأللفاظكا،

الن تكرار مف اإليقاعي، البناء النصالشعرم،تنكعتأنساؽ سياؽ داخؿ لأللفاظ سؽ
متجددا،كمكسيقىداخميةتثرم دالليا األلفاظالمتجانسةلتعطياإليقاعالشعرمتناغما كتردد

:إلىحبيبتيمصر""قصيدةإيقاعالنص،كمفذلؾقكلهفي

دعنيبمصركالتكثربهاالجدال
إنيعشقتبمصرالسهؿكالجبال

 

معيأمشيكتمشيرفكؼالةاليات
ماسرتمترنابهاإالكقاؿ"هػال"

 

فيهاتعممتكيؼالشعرأطمقػه
ككيؼأقنصفيهالظبيكالحجال 

 

عمىأشجارهاجيمالن فمانقشتي
إالكقدكلدتأمكاجهاجمػػػال

 

ظمتقصائدمالعجفاءظامئةن
(ُ)حتىتراءلليالةيـالذمهطػال

 

بمصرالسهؿكالجبالدعنيبمصركالتكثربهاالجدال*إنيعشقت
/َ/َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ/*َ/َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ

مستفعمففًعمفمستفعمففًعمف*مستفعمففًعمفمستفعمففًعمف


                                                           
.ََُص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُْْ

أمشيكتمشيرفكؼالةالياتمعي*ماسرتمترنابهاإالكقاؿ"هػال"
/َ/َ//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ/*َ/َ//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ

مستفعمففاًعمفمستفعمففًعمف*مستفعمففاًعمفمستفعمففًعمف
فيهاتعممتكيؼالشعرأطمقػه*ككيؼأقنصفيهالظبيكالحجال 

/َ/َ//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ//*َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ
فًعمفمستفعمففًعمفمستفعمففاًعمفمستفعمففًعمف*متفعمف

عمىأشجارهاجيمالن*إالكقدكلدتأمكاجهاجمػػػال فمانقشتي
//َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ/*َ/َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ

متفعمففًعمفمستفعمففًعمف*مستفعمففًعمفمستفعمففًعمف
حتىتراءلليالةيـالذمهطػالظمتقصائدمالعجفاءظامئةن*

/َ/َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ/*َ/َ//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ
مستفعمففًعمفمستفعمففًعمف*مستفعمففاًعمفمستفعمففًعمف



مكسيقىداخميةمتجددا،كدالليانترددتاأللفاظالمتجانسةلتعطياإليقاعالشعرمتناغمان 
النصفتتثرمإي كانتمتجانسةقاع ف كا، المتجانسة األلفاظ مف مجمكعة استخدـ الشاعر جد
تطربلهاألذفكتسعدمعهالنفسكذلؾفيقكلهمكسيقيانإالأنهاأعطتجرسانناقصانجناسان

(الجيـكالالـكاأللؼ)،اشتركتهذبالكمماتاألربعةبحركؼ(جمال)(حجال)(جبال)(جدال)
الجناسإ لمنصهناف الداخمية المكسيقى شكؿ فيفهكقد الداخمية ميشكالتالمكسيقى مف

أكمايسمىبػالمكسيقىالشعرأكالن،كفيالنثرأيضان،لكنهافيالشعرتترافؽمعالكزفكالقافية
النصمعالتزامهبحرؼالخارجية الشاعرفيهذا له لج  ما زيادةعمىحرفي)كهذا الجيـ(
أ(كاأللؼالالـ)القافية ك،مما سنان عمىالمعنىبالتمكيففيذهفالسامع،عادكسبالكالـحي

لكنانف الشاعرمفخالله التيتيـؤقصد البالغةكمقاصدها اإليقاعتناسقان مفصميـ زاد مما
.كتناسبان

لىالترادؼمفجهةأخرل،كقدتمثؿ إلىالطباؽمفجهةكا، أيضا الشاعرهنا كلج 
،كماتمثؿالترادؼفيقكله(هطالظامئةك)(أقنصأطمؽك)(الجبالالسهؿك)كلهالطباؽفيق

كظامئة) األديبإلظهار(العجفاء بها يستعيف التي الكسائؿ مف البديعية المحسنات تعتبر ،
مشاعربكعكاطفه،كلمت ثيرعمىالنفسحيفت تيمؤديةلممعنىالذميقصدباألديب،كقدجاء

األ هذب في مؤكدانالطباؽ األشياء)القكؿبيات تتميز المعنى(كبضدها ت كيد عمى فعمؿ
ثارتهمفخالؿذكرالشيءكضدب. برازبكتقكيتهكماعمؿعمىلفتاالنتبابكا، كتكضيحهكا،



ُْٓ

له لج  الذم التعبير أسمكب الةمكضكيثرم خطر ليزيؿ جاء فقد الترادؼالكارد أما
ال مترادفتيفعف بكممتيف فعبر بيانانالشاعر المعنى زاد مما بالمعنى المتصمة كاأللكاف ظالؿ

.كجماالنككضكحان

فينهايةمقطعشعرمأكقصيدةكاممة،كممخصلمنصأكلفكرةكقدي تيالمفظمكرران
التكرارعمىإيجادخاتمةإيقاعيةمناسبةتتشكؿمفرجعالصكت،كنهاية رئيسةكيعمؿهذا

:"صياـ"قصيدةكقكلهفينهايةالقصيدة،مكسيقيةجميمةغيرمتكقعةفي

كحمائـاألقصىعمىمرمىمفالقناص
إلى"صفد" "...مف"الخميؿ.يقتؿمايشاء

قدنعرؼالخصـالمدكدى...كنعرؼالخصـاأللد 
مثمكـفخفالعشرأكلىبالصياـ لكنناسنصـك

مفجمد كلـيزؿفينابحمداهللبعضه
(ُ)حدٍأحده...أحده...أحدي...أ

 

القناصمفمرمىعمىاألقصىكحمائـ
(مٍتفاعمفمٍتفاعمفمٍتفاعػػػًمتىفاعمف)/َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ///
" صفد"إلى"الخميؿ"مف....يشاءمايقتؿ
(لفمتىفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمف)َ//َ///َ//َ///َ//َ///َ/
 األلدالخصـكنعرؼ...المدكدىالخصـنعرؼقد
(مٍتفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعػػػًمف)َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ/

بالصياـأكلىالعشرفخفمثمكـسنصكـلكننا
/َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/
(مٍتفاعػػػًمفمٍتفاعمفمػػػيمٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمف)
جمدمفبعضهاهللبحمدفينايزؿكلـ
(ٍتفاعمفمٍتفاعمفمٍتفاعػػػًمفتىفاعمفم)َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ//
أحدٍ...أحدي...أحده...أحده
()متىفاعمفمتفاعمفَ//َ///َ//َ///



                                                           
.ُّٓص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُْٔ

فػػالتكرارالمكسػػيقيلكممػػة)أحػػد(يمثػػؿالصػػكتالختػػاميفػػينهايػػةالقصػػيدة،حيػػثيبقػػى
يمانػهيترددصكتهذبالكممة كصدلصكتهاكصدلصػداهاليػدلؿعمػىت كيػدرؤيػةالشػاعركا،

كماؿالمشكاررغـالفقركالضياعكالضعؼ،كهػيالرؤيػةالتػيتبناهػاالشػاعر بحتميةالصمكدكا،
مكقفه.ةنفيقصيدتهبكافةمقاطعهاكجاءتالقفمةبهذاالشكؿمؤكد



ُْٕ

 :والعبارات الجمؿ إيقاعية :رابعاً 

كعةمفالجمؿ،تتفاعؿهذبالجمؿفيمابينهامفخالؿمجمكعةيتككفالنصمفمجم
األلفاظالتيتككفالجممة،ثـمفخالؿتفاعؿالجممةكالجمؿاألخرل،ممايعمؿعمىظهكر

تنبعمفتآلؼمجمكعاأللفاظفيجمػؿ،إفالقيمةالحقيقيةالمكسيقية"عددكاسعمفالدالالت،
.(ُ)"كهكمايسمىمكسيقىالعبارةكزافكالتقطيعاتالصكتية،متسقةاأل،التراكيبمتناسػقة

ت هنا القكؿكمف مف:ستطيع مجمكعة تنتم ترابطها خالؿ مف كالعبارات الجمؿ إف
 خالؿ النصمف إثراء عمى تعمؿ التي الدالالتالدالالت كمف"مفردات لأللفاظ، المةكية

معيف،ثـالدالالتالمعنكيةالناشئةعفاجتماعاأللفاظكتر مفاإليقاعالمكسيقيتيبهافينسؽو
الصكركالظالؿالتيبعضهامعبعض،ثـمػفغمةالناشئمفمجمكعةإيقاعاتاأللفاظمتنا

،كبهذاتتميزلةةالشعربالعالقاتالتركيبيةالتيتعكسها(ِ)تشعهااأللفاظمتناسقةفيالعبارة"
ذاكػافالػشكؿ"كالمميز،المفرداتالمةكيةالتيتككفالسياؽالشعرم ،يتمثؿبمجمكعالعالقاتا،

عمميةالتركيبكترتيبالكالـفخفذلؾيعنىبكؿبساطةأفالشعريةأكالمةةالشعريةتت تيمػف
.(ّ)"أكتنظيمهكاستخدامه

عزؿتأفؾإفالكممةت خذتميزهامفخالؿالسياؽالمةكمالذمتكضعفيه،إذاليمكن
نمايجبدمجهافيالتركيبكفهـالظالؿالعامةالكممةبمعناه االخاصعفالسياؽالعاـ،كا،

التيتتركهاالكممةمفخالؿالسياؽ،باإلضافةإلىفهمهاضمفالحالةالشعكريةالشعريةالتي
الذمتمعبه الدكر لمنصحيثإف المككنة الفنية كالصكر تعمؿعمىضبطالمعانيالمنبعثة

استهإالمفخالؿسياؽالعمؿكمه.الصكرةاليمكفدر

لقصائدب اإليقاعية إثػراء،"إفالشاعريتكسؿفيتشكيؿالبنية النةمةبطرؽمفشػ نها
الػصكتي التكػرار مثؿ الداخمية اإليقاعات مف المنبعثة الحركػات،المؤثرة ،المتجانسةكتػكالي
التحميؿالمكسيقيلم فيحاكؿبكؿ،(ْ)"نػصكصالػشعريةكغيرذلؾمفالطرؽالتيتبرزأثناء

الداخمي اإليقاع مع منسجمة مميزة شعرية لةة خالؿ مف الفكرة إثراء عمى العمؿ قدرته
حركفها،بيفتالؤمانكافالتيألفاظهاختيارمفالمتكلدةالداخميةمكسيقابكالخارجي،فتحدث

                                                           
.ِّّصعبدالخالؽالعؼ،د.،(تشكيؿالبنيةاإليقاعيةفيالشعرالفمسطينيُ)
.ْٗص،(النقداألدبيأصكلهكمنهاجه،سيدقطبِ)
.ُْٓأحمدبزكف،ص،عربية(قصيدةالنثرالّ)
 .ُِٗعبدالخالؽالعؼ،صد.،تشكيؿالبنيةاإليقاعيةفيالشعرالفمسطيني (ْ)



ُْٖ

مكفالداخميالييقاعاإلاكهذ،كاحدانمكسيقانكزنانبهاتينتمالتيالمتتابعةاكمكازناتهاكتراكيبه
درؾمفخالؿفهـيحركةغيرصكتية،إنمايتشكؿمفإدراكهمفخالؿحاسةالسمع،ألنه

الداخميةلمنصالشعرم.متكامؿلنمكالحركةاإليقاعية

:جاءتعمىمكسيقىالخفيؼالتي"قمع"قصيدتهيقكؿالشاعرمحمكدمفمحفي

ادهػػػػػػػػػذاكأماضػػػػػػػػػطهعأمقمػػػػػػػػػ
أمضػػػػػربمػػػػػفالقيػػػػػكدأعػػػػػاني
سػػػػػػػنكاتمػػػػػػػرتعمينػػػػػػػاعجػػػػػػػاؼ
ككجػػػػػػػػكبالعبػػػػػػػػادتنطػػػػػػػػؽبالػػػػػػػػػذؿ



بػػػػػػازمانػػػػػػايضػػػػػػمباألكغػػػػػػاد  
فمػػػػػفالزمػػػػػافأعػػػػػادم اكهػػػػػك

كرمػػػػػػػػػػػاديثػػػػػػػػػػػكربعػػػػػػػػػػػدرمػػػػػػػػػػػاد
(ُ)كنػػػػػػػارتفػػػػػػػكرفػػػػػػػياألكبػػػػػػػػاد

 

هػػػػػػػػػذاكأماضػػػػػػػػػطهادعأمقمػػػػػػػػػ
/َ//َ/َ/َ/َ//َ/َ//َ/َ

مستفعمففاعالتففاعالتف
لقيػػػػػكدأعػػػػػانيأمضػػػػػربمػػػػػفا

/َ//َ/َ//َ//َ///َ/َ
فعالتففاعالتفمتفعمف

سػػػػػػػنكاتمػػػػػػػرتعمينػػػػػػػاعجػػػػػػػاؼ
///َ/َ/َ/َ//َ/َ//َ/َ

مستفعمففاعالتففعالتف
ككجكبالعبادتنطؽبالذؿ

///َ/َ//َ//َ///َ/َ
فعالتففعالتفمتفعمف

بػػػػػػازمانػػػػػػايضػػػػػػمباألكغػػػػػػاد  
/َ//َ/َ//َ//َ/َ/َ/َ

فاعالتفمتفعمففاالتف
فمػػػػػفالزمػػػػػافأعػػػػػادم اكهػػػػػك
///َ/َ//َ//َ///َ/َ

متفعمففعالتففعالتف
كرمػػػػػػػػػػػاديثػػػػػػػػػػػكربعػػػػػػػػػػػدرمػػػػػػػػػػػاد

///َ/َ//َ//َ///َ/َ
متفعمففعالتففعالتف

كنارتفكرفياألكباد
///َ/َ//َ//َ/َ/َ/َ

فاالتففعالتفمتفعمف
النصبعنكاف هذا الشاعر عنكف المركزية"قمع"لقد كالعاطفة األساسية ليمخصالفكرة

التيتدكرحكلهاجميعأبياتالقصيدة،حيثكصؼالشاعرفيهذباألبياتمايشعربهمف
العالـالمميءباألكغادكالظالميف،يعاني ظمـكاضطهادكاقععمىالمسمميف،فالمسمـفيهذا

ظممانم إالكتزيدب فالتتقمباألياـ كالذؿكالقهر، كالهكافكمفالحرماف، فالقمعكمفالقيكد
الجممةالمحكريةالتي(هذاكأماضطهادعأمقم)،كقدأكضحتجممةاالستفهاـكألمان ،أنها

                                                           
.ََُص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُْٗ

الشاعر،لذلؾكضع التييحسبها المكتكبةبت ثيرمفالعاطفة األساسية الفكرة تدكرحكلها
أكبكمماتمرادفةلهافي(القمع)كممةمنهاكهي لمنصكامال،ككررهاسكاءبنصها ،عنكانا

مفمتجدداندالليانجميعأبياتالقصيدة،كهذاالتكرارالذمأثرلالجانباإليقاعييعتبرمركزان
حيثالمعنى،فسياؽالكمماتيصعدبالفكرةإلىمجمكعةمفالمضاميفالمتجددةفيكؿفقرة

مففقراتالنصلتككفمجتمعةالفكرةاألساسيةصاحبةالمركز.

أفكذيكرفيهالفصؿالثاني،جاءفيكأكضحماتتجمىمكسيقىالجممةفيالتكرارالذم
التكرارظاهرةكاضحةجميةفيشعرمفمح،كلكنهكافيستخدمهفيمكانهكمحمهالمناسب،كال

فينهايةمقطعمفكردكمافيهالشاعرتقانةالتكرار،استخدـإضافياننمكذجانجاءضيرإف
:التيجاءتعمىتفعيمةالمتقارب"عكاتزؼفتاهاقصيدة"

أحمناالقذائؼبردان
مزجناالشظايابمحـالصةار
درجناالتكابيتفيكؿدار

لبسناالدمار
فكيؼيريدكفمناالفرارا ؟
(ُ)فكيؼيريدكفمناالفرارا؟؟

 

ؼبردانأحمناالقذائ
فعكلف)َ/َ///َ//َ/َ// (فعكلففعكؿي

مزجناالشظايابمحـالصةار
(فعكلففعكلففعكلففعكلف)َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//

درجناالتكابيتفيكؿدار
(فعكلففعكلففعكلففعكلف)َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//

لبسناالدمار
(فعكلففعكلف)َ/َ//َ/َ//

فمناالفرارا ؟فكيؼيريدك
فعكلففعكلففعكلف)َ/َ//َ/َ//َ/َ///َ// (فعكؿي


                                                           
 .ٖص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



َُٓ

فكيؼيريدكفمناالفرارا؟؟
فعكلففعكلففعكلف)َ/َ//َ/َ//َ/َ///َ// (فعكؿي

 

التي األسمكبية الظكاهر أهـ ككذلؾمف البارزة، عالماتالجماؿ أهـ أحد التكرار يعد
،فينتمعنهأثرانفعاليإيجابيفينفسالمتمقيكهذاصائبانانتعمؿعمىفهـالنصاألدبيفهم

مفخالؿالتكرارعمىعدـقدرةالمحتؿعمىالفرار.مادفعالشاعرإلىتكرار)القفمة(مؤكدان

التيجاءتعمىبحرالرجز:،"الشبابالمسمـيقكؿالشاعرفيقصيدة"

نحفالشبابالمسمـ
(ُ)الصػػػػػػػػػػدؽمػػػػػػػػػػفخالقنػػػػػػػػػػا

ككمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاككمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا


مػػػػػػػػػػػػػػفصػػػػػػػػػػػػػػفاتنا كالعػػػػػػػػػػػػػـز
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكنا



نحفالشبابالمسمـ
إنػػػػػػػػػػػػػاجنػػػػػػػػػػػػػكدالمصػػػػػػػػػػػػػطفى
كدربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادربالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل



كقػػػػػػػػػػػدحممنػػػػػػػػػػػاالمصػػػػػػػػػػػحفا
درباإلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءكالكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا



(ِ)نحفالشبابالمسمـ


نحفالشبابالمسمـ
 مستفعمفمستفعمفَ//َ/َ/َ//َ/َ/

الصدؽمفخالقنا
/َ/َ//َ//َ//َ

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف
مناككمناكك
//َ//َ//َ//َ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف


مفصفاتنا كالعـز
/َ/َ//َ//َ//

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف
يدعمىعدكنا

//َ//َ//َ//
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف



نحفالشبابالمسمـ
مستفعمفمستفعمفَ//َ/َ/َ//َ/َ/


                                                           

لؼسقطتسهكان.جاءتكممة)خالقنا(كالمقصكدبها)أخالقنا(كقدتككفاأل(ُ)
.ّْْص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)



ُُٓ

إناجنكدالمصطفى
/َ/َ//َ/َ/َ//َ

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف
كدربنادربالهدل

//َ//َ/َ/َ//َ
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف



كقدحممناالمصحفا
//َ//َ/َ/َ//َ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمف
درباإلخاءكالكفا

/َ/َ//َ//َ//َ
متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمفمستفػػػػػػػػػػػػػػػػعمف

نحفالشبابالمسمـ
مستفعمفمستفعمفَ//َ/َ/َ//َ/َ/


اعتبربمركزالقصيدة،كامالنلكممةكالجممة،ليكررالشاعرشطرانتعدلالترديدهناترديدا

ثالثمراتفيهذا(نحفالشبابالمسمـ)فكررقكله،كقدعنكفالقصيدةبجزءمنهمفقبؿ
فيهذاالجزءكبالنظرالمقطع،كمرةفيالعنكاف،إالأنهكررهاستمراتفيالقصيدةمكتممة،

الكمماتالمكررةأيضا،التيتحمؿفيتكرارهامجمكعةجديدةجدمجمكعةمفمفالقصيدةست
الشاعر يريد التي لمفكرة خدمة التكرار هذا عف الناشئ اإليقاع إلى إضافة الدالالت، مف

تقكـعمىالتكرار(دربكقكله)كدربنا(ككمناككمناإيصالهاكذلؾمثؿقكله) ،فاإليقاعظاهرة
لمحر إلىتكرارالحركؼكالكمماتكالجمؿ،كاتكالسكنات،كصكالنابتداءمفالتكرارالمنتظـ

كؿ تمكيف عمى يعمؿ مما المستعممة، األلفاظ عف الناتجة الداخمية األصكات حركة ليشكؿ
قصيدةبمكفخاصبها،كهذاالنةـالمتكالدمفإيقاعالرجزيحاكيهمةالشبابالمسمـفيعزز

يصالها،كالتشاالكزفالفكرةالمركزيةالتييسعىال جدمعنىلهذاالتكرارإالعرإلىتدكينهاكا،
بتعاليـدينهكيسيرعمىنهمرسكله، إصرارالشاعرعمىتثبيتفكرةالشبابالمسمـالذميمتـز
التكرار تطكر مع الداللة فتتطكر األماف، شاطئ إلى بها كالكصكؿ بالدب تحرير هك كهمه

الشبابالمسمـكشعاربفيالحياة.كانتظامهلتشكؿالقصيدةمجتمعةنشيد

الذيفيسيطركفعمىزماـ مفالشعراء ألنه مفمح، محمكد تظهرمكسيقىالجممةعند
يستطيعكف-الشعراء-فيعرفكفمتىيجمعكفاألنةاـ،كمتىيفردكنهاعمىتتابع،كهػؤالء"المةة،

 يكلدكا تنػآالفانأف طريؽ عف المختمفة الرائعة الت ثير ضركب كالصكر،سيؽمف األصكات
،التيتمفتانتبابالقارئكتدفعهإلىمكاصمة(ُ)"المفاجئةكالتدرجبالعاطفة،كاالنتقاالتالمفظية

غيرها، عف جممة كؿ يميز إيقاعيان لحنان يكلد المكررة لنةماتالجمؿ الشاعر فتكليد القراءة،

                                                           
 .ُِٔ-ُُٔاإلطاركالمضمكف(،بدكمطبانة،صقضاياالنقداألدبي)الكحدةكااللتزاـكالكضكحكالةمكضك(ُ)



ُِٓ

ل يقاعالمكسيقيكالداللي،كمافيكامالنفتتجمعهذباألنةاـفيمكسيقىالجممةلتكلدانسجامان
:التيجاءتعمىتفعيمةالرمؿ"ياجنكداهلل"قصيدة

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكداهللسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيركا
نحػػػػػػػػػػػفجنػػػػػػػػػػػدالحػػػػػػػػػػػؽكالتحػػػػػػػػػػػػ
قػػػػػػػػػػػػػػدحممنػػػػػػػػػػػػػػارايػػػػػػػػػػػػػػةاإلسػػػػػػػػػػػػػػػ
كانطمقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدركب
النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليبالمنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
فػػػػػػػػػػيدركبالمجػػػػػػػػػػدنمضػػػػػػػػػػي
نحػػػػػػػػػػػػػػػػػفأشػػػػػػػػػػػػػػػػػباؿالمعػػػػػػػػػػػػػػػػػالي
نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفأقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكداهللسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيركا

جنػػػػػػػػػػػدالحػػػػػػػػػػػؽكالتحػػػػػػػػػػػػنحػػػػػػػػػػػف


كاهتفػػػػػػػػػػػػػػػكاتحػػػػػػػػػػػػػػػتالمػػػػػػػػػػػػػػػكاء
ػػػػػػػػػػػػػػػػػريرنحػػػػػػػػػػػػػػػػفاألكفيػػػػػػػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـأدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
المجػػػػػػػػػػػػػػػػػدنرتػػػػػػػػػػػػػػػػػادالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػة
النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليبالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاب
ثػػػػػػػػػػػػـنمضػػػػػػػػػػػػي،النهػػػػػػػػػػػػاب
نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفركادالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزمف
تحيػػػػػػػػػػػاعزيػػػػػػػػػػػزانيػػػػػػػػػػػاكطػػػػػػػػػػػف
كاهتفػػػػػػػػػػػػػػػكاتحػػػػػػػػػػػػػػػتالمػػػػػػػػػػػػػػػكاء
(ُ)ػػػػػػػػػػػػػريرنحػػػػػػػػػػػػفاألقكيػػػػػػػػػػػػاء





يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكداهللسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيركا
/َ//َ/َ/َ//َ/َ

فاعالتففاعالتف
نحػػػػػػػػػػػفجنػػػػػػػػػػػدالحػػػػػػػػػػػؽكالتحػػػػػػػػػػػػ

/َ//َ/َ/َ//َ/َ
فاعالتففاعالتف

قػػػػػػػػػػػػػػدحممنػػػػػػػػػػػػػػارايػػػػػػػػػػػػػػةاإلسػػػػػػػػػػػػػػػ
/َ//َ/َ/َ//َ/َ
فاعالتففاعالتف

كانطمقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدركب
/َ//َ/َ/َ//َ/َ

فاعالتففاعالتف





كاهتفػػػػػػػػػػػػػػػكاتحػػػػػػػػػػػػػػػتالمػػػػػػػػػػػػػػػكاء
/َ//َ/َ/َ//ََ

فاعالتففاعالت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػريرنحػػػػػػػػػػػػػػػػفاألكفيػػػػػػػػػػػػػػػػاء

/َ//َ/َ/َ//ََ
فاعالتففاعالت

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـأدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
/َ//َ/َ/َ//َ

فاعالتففاعال
المجػػػػػػػػػػػػػػػػػدنرتػػػػػػػػػػػػػػػػػادالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػة

/َ//َ/َ/َ//َ
فاعالتففاعال
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النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليبالمنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
/َ//َ/َ/َ//َ/َ

فاعالتففاعالتف
فػػػػػػػػػػيدركبالمجػػػػػػػػػػدنمضػػػػػػػػػػي

/َ//َ/َ/َ//َ/َ
فاعالتففاعالتف

نحػػػػػػػػػػػػػػػػػفأشػػػػػػػػػػػػػػػػػباؿالمعػػػػػػػػػػػػػػػػػالي
/َ//َ/َ/َ//َ/َ

فاعالتففاعالتف
نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفأقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف

/َ//َ/َ/َ//َ/َ
فاعالتففاعالتف

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكداهللسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيركا
/َ//َ/َ/َ//َ/َ

فاعالتففاعالتف
نحػػػػػػػػػػػفجنػػػػػػػػػػػدالحػػػػػػػػػػػؽكالتحػػػػػػػػػػػػ

/َ//َ/َ/َ//َ/َ
فاعالتففاعالتف



النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليبالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاب
/َ//َ/َ/َ//ََ

فاعالتففاعالت
ثػػػػػػػػػػػػـنمضػػػػػػػػػػػػي،النهػػػػػػػػػػػػاب

/َ//َ/َ/َ//ََ
فاعالتففاعالت

نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفركادالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزمف
/َ//َ/َ/َ//َ

فاعالتففاعال
تحيػػػػػػػػػػػاعزيػػػػػػػػػػػزانيػػػػػػػػػػػاكطػػػػػػػػػػػف

/َ//َ/َ/َ//
فاعالتففاعال

كاهتفػػػػػػػػػػػػػػػكاتحػػػػػػػػػػػػػػػتالمػػػػػػػػػػػػػػػكاء
/َ//َ/َ/َ//ََ

فاعالتففاعالت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػريرنحػػػػػػػػػػػػػػػػفاألقكيػػػػػػػػػػػػػػػػاء

/َ//َ/َ/َ//ََ
فاعالتففاعالت

،فهكشعار(جنكداهلل)لذيفسماهـالشاعرلشعارالشباباالترديدهناجاءاستحضاران
لهـ،مالصؽلقمكبهـ،تحفظهعقكلهـ،كترددبألسنتهـ،كاعتادتعمىسماعهآذانهـحيف مالـز

النهم عمى يسيركا أف متتابعانهذاتأقسمكا هنا الترديد فجاء جذبانمتناكبان، أنه، كما لممتمقي
(فاعالتف)لمكسيقىالرمؿالذمتتتابعفيهتفعيمةساندانمإيقاعياندالليانأضفىعمىقصيدتهبعدان

التفعيالتلتككفأكثر هذب الترديد كساند النطؽأيضا، يعمؿعمىسرعة مما سريعة بصكرة
 كقد كداللة، فقدجاءإشعاعا مجتمعة القصيدة فيهذب كاضحة الشاعرلمجمؿبصكرة تكرار

جندنحف)كقكله(المكاءتحت*كاهتفكاسيركاهللاجنكديا)كرربيتيفكامميفمرتيفحيفقاؿ
*ػريرالحؽ (األكفياءنحفكالتحػ كررجممة كما (النبالي)، إضافة(نمضي)كجممة إلى،

لبيتيفكامميفمرتيف اليمكفاعتبارتكرارب لتكرارالجمؿ،كهنا تكراربعضاأللفاظالداعمة
ختمهابهاكذلؾ،إنماكانتفكرتهالمركزيةالممحةالزمةشعرية،فقدبدأالشاعربهاقصيدتهك



ُْٓ

كأفيهتفكاتحت،السيرفيطريؽاهللعمى(جنكداهلل)يستحثتدكرحكؿهذيفالبيتيف،فهك
فكرتهـ معمنيف اهلل البالد،راية أيديهـ عمى ستتحرر الذيف الحؽ جنكد معهـ،فهـ كسي تي

الخالص.

:"أهالأهاليارمضاف"قصيدةؾفيكيقكؿالشاعرأيضاعمىكزفالمتدار

أقبػػػػػػػػػػػػػؿأقبػػػػػػػػػػػػػؿأقبػػػػػػػػػػػػػؿأقبػػػػػػػػػػػػػؿ
شػػػػػػػػهرالخيػػػػػػػػركشػػػػػػػػهرالنػػػػػػػػكر
جئػػػػػػػػػػػتفمػػػػػػػػػػػاأحمػػػػػػػػػػػىأيامػػػػػػػػػػػؾ
جئػػػػػػػػػتتعطػػػػػػػػػػرهػػػػػػػػػػذاالكػػػػػػػػػػكف
فيػػػػػػػػؾانتصػػػػػػػػرالحػػػػػػػػؽجهػػػػػػػػارا
فرمػػػػػػػػػػػػػػػاؿالصػػػػػػػػػػػػػػػحراءنشػػػػػػػػػػػػػػػيد
نقضػػػػػػػػيفيػػػػػػػػؾالميػػػػػػػػؿسػػػػػػػػجكدا
نطمػػػػػػػػػبعفػػػػػػػػػكاننطمػػػػػػػػػبغفػػػػػػػػػران
يػػػػػػػػػػػػاشػػػػػػػػػػػػهرالقػػػػػػػػػػػػرآفسػػػػػػػػػػػػالما
يػػػػػػػػػػاشػػػػػػػػػػهراإليمػػػػػػػػػػافسػػػػػػػػػػالما



فشػػػػػػػػػػػػػػػهرالتكبػػػػػػػػػػػػػػػةكالةفػػػػػػػػػػػػػػػرا
كشػػػػػػػػػػػػػػػػهرالعػػػػػػػػػػػػػػػػػزةكالقػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف
جئػػػػػػػػتفمػػػػػػػػاأنػػػػػػػػدلأنسػػػػػػػػامؾ
كتنشػػػػػػرفػػػػػػيالػػػػػػدنياأعالمػػػػػػؾ
كالباطػػػػػػػػػػػػؿقػػػػػػػػػػػػػدفػػػػػػػػػػػػرفػػػػػػػػػػػػػرارا
يتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػزانكفخػػػػػػػػػػػػػػػػػػاران
كننػػػػػػػػػػػػاجيالػػػػػػػػػػػػربالمعبػػػػػػػػػػػػكدا
نطمػػػبمػػػفذمالجػػػكدالجػػػكدا
يػػػػػػػاشػػػػػػػهراإلحسػػػػػػػافسػػػػػػػالما
(ُ)يػػػػػػػاشػػػػػػػهراآلمػػػػػػػاؿسػػػػػػػالما





أقبػػػػػػػػػػػػػؿأقبػػػػػػػػػػػػػؿأقبػػػػػػػػػػػػػؿأقبػػػػػػػػػػػػػؿ
/َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ

فٍعمففٍعمففٍعمففٍعمف
شػػػػػػػػهرالخيػػػػػػػػركشػػػػػػػػهرالنػػػػػػػػكر

/َ/َ/َ///َ/َ/َ/
فٍعمففعفًعمففٍعميففػػ

جئػػػػػػػػػػػتفمػػػػػػػػػػػاأحمػػػػػػػػػػػىأيامػػػػػػػػػػػؾ
/َ///َ/َ/َ/َ/َ/َ

فعفًعمفلففٍعمففٍعمف



شػػػػػػػػػػػػػػػهرالتكبػػػػػػػػػػػػػػػةكالةفػػػػػػػػػػػػػػػراف
/َ/َ/َ///َ/َ/َ/َ

فٍعمفليفمففعًعفٍعمفف
فكشػػػػػػػػػػػػػػػػهرالعػػػػػػػػػػػػػػػػػزةكالقػػػػػػػػػػػػػػػػػرآ

//َ/َ/َ///َ/َ/َ/َ
فٍعمفلفمففٍعمففعًمفػػعً

جئػػػػػػػػتفمػػػػػػػػاأنػػػػػػػػدلأنسػػػػػػػػامؾ
/َ///َ/َ/َ/َ/َ/َ

فعفًعمفلففٍعمففٍعمف



                                                           
 .ُْْص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُٓٓ

جئػػػػػػػػػتتعطػػػػػػػػػػرهػػػػػػػػػػذاالكػػػػػػػػػػكف
/َ///َ///َ/َ/َ/
فػػػػػػػػػػػفًعمففًعمففٍعمففع

الحػػػػػػػػؽجهػػػػػػػػارافيػػػػػػػػؾانتصػػػػػػػػر
/َ/َ///َ/َ///َ/َ

لففعميفٍعمففًعمففعف
فرمػػػػػػػػػػػػػػػاؿالصػػػػػػػػػػػػػػػحراءنشػػػػػػػػػػػػػػػيد

///َ/َ/َ/َ///َ/َ
لففعميفًعمففٍعمففعف

نقضيفيؾالميؿسجكدا
/َ/َ/َ/َ/َ///َ/َ

لػػػػػػػػففعميػػػػػػػػفٍعمػػػػػػػففٍعمػػػػػػػػففػػػػػػػػعف
نطمػػػػػػػػػبعفػػػػػػػػػكاننطمػػػػػػػػػبغفػػػػػػػػػران

/َ///َ/َ/َ///َ/َ
فًعمفلففٍعمففعميففع

يػػػػػػػػػػػػاشػػػػػػػػػػػػهرالقػػػػػػػػػػػػرآفسػػػػػػػػػػػػالما
/َ/َ/َ/َ/َ///َ/َ

فٍعمففٍعمففعفعميفلف
ياشهراإليمافسالما

/َ/َ/َ/َ/َ///َ/َ
فٍعمػػػػػػػففٍعمػػػػػػػػففػػػػػػػػعفعميػػػػػػػػفلػػػػػػػػف




كتنشػػػػػػرفػػػػػػيالػػػػػػدنياأعالمػػػػػػؾ
//َ///َ/َ/َ/َ/َ/َ

فٍعمفلففًعمففٍعمفػػػعمف
كالباطػػػػػػػػػػػػؿقػػػػػػػػػػػػػدفػػػػػػػػػػػػرفػػػػػػػػػػػػػرارا

/َ/َ///َ/َ///َ/َ
فًعمففعفعميفلففٍعمف

يتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػزانكفخػػػػػػػػػػػػػػػػػػاران
///َ///َ/َ///َ/َ

لففعميعففًعمففًعمفف
كننػػػػػػػػػػػػاجيالػػػػػػػػػػػػربالمعبػػػػػػػػػػػػكدا

///َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ
فًعمففٍعمففٍعمففٍعمف

نطمػػػبمػػػفذمالجػػػكدالجػػػكدا
/َ///َ/َ/َ/َ/َ/َ

فعفعميففٍعمففٍعمفلف
ايػػػػػػػاشػػػػػػػهراإلحسػػػػػػػافسػػػػػػػالم

/َ/َ/َ/َ/َ///َ/َ
فٍعمففٍعمففعفعميفلف
ياشهراآلماؿسالما

//َ/َ/َ/َ/َ///َ/َ
(ُ)فٍعمػػػػففٍعمػػػػففػػػػعفعميػػػػفلػػػػػف



الشاعرعف التييتحدثفيها القصيدة إفتكرارمجمكعةمفاأللفاظكالجمؿفيهذب
(أقبؿ)اظكالجمؿمتنقالبيفجدالشاعريكرراأللفضاف،لتعتبرمفمفاتيحالقصيدةفتشهررم

،حيثيكررهاعمىامتدادالنصمفبدايته(سالما)ك(..ياشهر)ك(نطمب)ك(جئت)ك(شهر)ك
فيالقصيدة كاضحة سمة الداللية المكررة التركيبالمةكمبعباراته حتىأصبح حتىنهايته،

متعبيرعفالنفسالتيجاءتعمىكزفالمتدارؾصاحبالحركاتالسريعة،التيجاءتهنال

                                                           
.هذاتمامشىعميهالشاعرفيكزفالمتدارؾسابقايكررفيكؿقصائدبالتيجاءتعمىالكزف(ُ)



ُٓٔ

المشتاقةالفرحة،حيثيةمبعمىالقصيدةطابعالفرحةكاالستبشاركالتجدد،مفخالؿمساندة
التي التصكيرية لمقطات كمسايرته كخفته أنةامه بتالحؽ المتدارؾ لتفعيالت المكررة الجمؿ

اـمنتظـ،يرسؿفاإليقاعالمكسيقيالذمينش مفتكرارالجممةبانتظأكردهاالشاعرفيالنص.
مقيرسالةتدعكبإلىاالنتبابإلىالجمؿكالعباراتالتييتـتكرارافيالنص،كماجاءفيتلمم

أغنيةفمسطيف":"قصيدة

يػػػػػػػػػػاكلػػػػػػػػػػدمردديػػػػػػػػػػاكلػػػػػػػػػػدم
سػػػػػػػػػػػػػػػػػتزكؿالةمػػػػػػػػػػػػػػػػػةلألبػػػػػػػػػػػػػػػػػد



الحػػػػػػػؽسػػػػػػػيعمكفػػػػػػػيبمػػػػػػػدم
كستشػػػػػػػرؽشػػػػػػػمساإلسػػػػػػػالـ



كستشرؽشمساإلسالـ
السػػػػػػػػػػػػػػػػػكطب يػػػػػػػػػػػػػػػػػديهـقبػػػػػػػػػػػػػػػػػر

تنبئنػػػػػػػػػػػػػػػػاكجػػػػػػػػػػػػػػػػراحاإلخػػػػػػػػػػػػػػػػكة


كالقيػػػػػػػػػػػػػػػػدب يػػػػػػػػػػػػػػػػدينافجػػػػػػػػػػػػػػػػر
أفجػػػػػػػػاءمػػػػػػػػفاهللالنصػػػػػػػػر



(ُ)كستشرؽشمساإلسالـ
 

يػػػػػػػػػػاكلػػػػػػػػػػدمردديػػػػػػػػػػاكلػػػػػػػػػػدم
/َ///َ/َ/َ/َ///َ

فٍعمففًعمفلفمففعفعً
ستزكؿالةمةلألبد

///َ/َ/َ///َ///َ
فًعمػػػػػػػففٍعمػػػػػػػففًعمػػػػػػػففًعمػػػػػػػف



الحػػػػػػػؽسػػػػػػػيعمكفػػػػػػػيبمػػػػػػػدم
/َ/َ///َ/َ/َ///َ

فٍعمففًعمففٍعمففًعمف
كستشرؽشمساإلسالـ

///َ///َ/َ/َ/َ/َ
فًعمػػػػففًعمػػػػففٍعمػػػػففٍعمػػػػف



كستشرؽشمساإلسالـ
فًعمففًعمففٍعمففٍعمفَ/َ/َ/َ/َ///َ///

السػػػػػػػػػػػػػػػػػكطب يػػػػػػػػػػػػػػػػػديهـقبػػػػػػػػػػػػػػػػػر
/َ/َ///َ/َ/َ/َ/َ

فٍعمففًعمففٍعمففٍعمف
كجراحاإلخكةتنبئنا

///َ/َ/َ///َ///َ
فًعمػػػػػػففٍعمػػػػػػففٍعمػػػػػػففًعمػػػػػػف



كالقيػػػػػػػػػػػػػػػػدب يػػػػػػػػػػػػػػػػدينافجػػػػػػػػػػػػػػػػر
/َ/َ///َ/َ/َ/َ/َ

فٍعمففًعمففٍعمففٍعمف
أفجاءمفاهللالنصر

/َ/َ///َ/َ/َ/َ/َ
فٍعمففًعمففٍعمففٍعمف


                                                           

 .ْْْص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُٕٓ



بمنزلػػة،يعتبػػرإفاإليقػػاعالمكسػػيقيالناشػػئعػػفهػػذاالترديػػدالمػػنظـحتػػىآخػػرالقصػػيدة
صرخةتطمباالستفاقةلمت كيدعمىضػركرةإشػراؽشػمساإلسػالـمػفجديػد،لمخػركجمػفحالػة

فػيكػؿ-الكلػدالمسػمـ-جدالشاعريكجهرسالةإلىكلدبكالقهرالتييعيشهاالمسمـ،لذاتالظمـ
الـسػػيعمكيكمػػابقػػاعاألرض،أينمػػاكػػافكأينمػػاكجػػد،يخبػػربفيهػػاأفالحػػؽالمتمثػػؿبرسػػالةاإلسػػ

فحػػاكؿالػػبعضم تمػػؾالشػػمسمػػفنػػعرغػػـأنػػؼكػػؿمػػفيحػػاكؿالكقػػكؼفػػيطريقػػه،حتػػىكا،
:ألفالنصرنستمدبمػفاهللكحػدب،فهػكيكجػهرسػالةحتميانإالأفظهكرهاسيككفظهكرانالبزكغ

بػزكغتؤكػدانتصػاراإلسػالـكإيقاعيػانفجػاءتالجممػةالمكػررةضػابطان،"كستشرؽشمساإلسالـ"
عمىبحرالرجز:"التمركاقبؿأفأقكؿشيئان"يقكؿالشاعرفيقصيدةفجرب.

(ُ)أحبأفأقكؿشيئان
...قبؿأفتدكراألرضمفجديد

"إفالجرادكالةربافالترتد
حينماتصكبكفنحكها...قصيدة  "

...مثممايدخنكفآحبأفأقكؿلمذيفيكتبكفالشعر
درها...األثداءالشعرشيخةتهدلتفيص"

مالـتكفحركفهأسنةمفمكسةبالناركالدماء"
أحبأفأقكؿلمقكافؿالتيتهيـفيحدائها

...الصحراء
"إفالشمكسفكقكـمشاعؿ

(ِ)كزيتهااألشالء..."


أحبأفأقكؿشيئان
)متفعمفمتفعمفمسػػ(َ/َ//َ//َ//َ//
...قبؿأفتدكراألرضمفجديد
)ػػتفعمفمتؼمستفعمفمتؼ(َ//َ//َ/َ/َ//َ//َ/


                                                           
الشاعرفيهذبالقصيدةبجكازات(ُ) بقفمةكاحدةلألسطرالشعريةبؿاستخدـأالبحرلـيمتـز ضربامتعددةكأضرباكماأنهلـيمتـز

جديدةكهذايتكافؽمعماأخبرنابهأنهيكتبقصائدبمكزكنةعمىالفطرةدكفمراجعةالكزف.
.ّّص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)



ُٖٓ

"إفالجرادكالةربافالترتد
(/)مستفعمفمتؼمستفعمفمستفعًَ/َ/َ//َ/َ/َ//َ//َ/َ/

حينماتصكبكفنحكها...قصيدة  "
)لفمتفعمفمتفعمفمتفعالتف(َ/َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ/

...مثممايدخنكفالشعرآحبأفأقكؿلمذيفيكتبكف
//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ/َ/َ//َ//َ//َ//ََ
متفعمفمتفعمفمتفعمفمتؼمستفعمفمتفعمفعالف()
الشعرشيخةتهدلتفيصدرها...األثداء"
مستفعمفمستفعؿ()مستفعمفمتفعمفمتؼَ/َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ//َ//َ//َ/َ/

بالناركالدماء"مالـتكفحركفهأسنةمفمكسة
/َ/َ//َ//َ//َ//َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ//ََ

)مستفعمفمتفعمفمتفعمفمستفعمفمستفعمفعالف(
أحبأفأقكؿلمقكافؿالتيتهيـفيحدائها

//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ
)متفعمفمتفعمفمتفعمفمتفعمفمتفعمفمتؼ(

...الصحراء
فع()مستََ/َ/

"إفالشمكسفكقكـمشاعؿ
)مستفعمفمتفعمفمتفعمف(َ//َ//َ//َ//َ//َ/َ/

كزيتهااألشالء..."
)متفعمفمستفع(ََ/َ/َ//َ//

 

لقػػدجػػاءالتكػػرارالمكسػػيقيلمجممػػةفػػيمقدمػػةكػػؿمقطػػعلتعبػػرعػػفمكاقػػؼاالنتقػػاؿبػػيف
يػػاجديػػدايمثػػؿالرسػػائؿالتػػييحػػاكؿإيقاعالمقػػاطع،كقػػدعمػػؿذلػػؾعمػػىإعطػػاءالقصػػيدةبعػػدان

(ػػػػػػػػػػػػأحػبأفأقػكؿلمجدبفيبدايةكؿمقطػعيبػدأبقكلػه)شاعرإيصالهاإلىجهاتمختمفة،فتال
ثػػػـيتبػػػعذلػػػؾتحديػػػدالجهػػػةالتػػػييقصػػػدهاالشػػػاعر،ثػػػـيػػػدكفرسػػػالتهإلػػػىتمػػػؾالجهػػػةمحمكلػػػة

زيػػػزبنيػػةالقصػػػيدةنتيجػػةاالنفعػػػاؿبانفعالػػهالمتصػػػاعدمػػعكػػػؿمقطػػعجديػػػدممػػايعمػػػؿعمػػىتع
المكحدالمتصاعدالناتممفالجممةالمكررةفيبدايةكؿمقطع.



ُٓٗ

إفاختالؼمراتباأللفاظفيالسمعكاختالؼداللةالمعانيفيالنفسينػتمعػفاإليقػاع
الذمتبعثهالجممةفيسمعكنفسالمتمقي،كمعذلؾتعانؽالجممةالمكػررةسػمعالمتمقػيكنفسػه

:جاءتعمىبحرالرمؿالتي"الطقكسفيبالدالةرباء"قصيدةكفكربفي


آبكيؼارت تالشككةأفتصبحفمه
فيبالدالةرباء

كانبرلالعاجزعفلفظاسمه..يصنعدكلة
فيبالدالةرباء
التجادؿ.....

كؿمفجادؿ....قالكا....ماأضمه  
فيبالدالةرباء

..نخمهالتقؿقدتنجبالنخمة.
(ُ)أكتجاهرأفبالمسمكؿعمه



آبكيؼارت تالشككةأفتصبحفمه
(فعالتففعالتففعالتففاعالتف)َ/َ///َ/َ///َ/َ///َ/َ//َ/

فيبالدالةرباء
(فاعالتففعالتٍ)ََ///َ/َ//َ/

كانبرلالعاجزعفلفظاسمه..يصنعدكلة
(فعالتففاعالتفتففعالتففاعال)َ/َ///َ/َ//َ/َ/َ///َ/َ//َ/

فيبالدالةرباء
(فعالتٍفاعالتف)ََ///َ/َ//َ/

التجادؿ.....
(فاعالتف)َ/َ//َ/

كؿمفجادؿ....قالكا....ماأضمه  
(فعالتففاعالتفعالتففا)َ/َ//َ/َ/َ///َ/َ//َ/

فيبالدالةرباء
(فعالتٍفاعالتف)ََ///َ/َ//َ/

                                                           
.ٓٗص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



َُٔ

تنجبالنخمة...نخمهالتقؿقد
(فعالتٍفاعالتففاعالتف)َ/َ///َ/َ//َ/َ/َ//َ/

...أكتجاهرأفبالمسمكؿعمه
(فعالتففعالتففعالتف)َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/

فيبالدالةرباء
(فعالتٍفاعالتف)َ///َ/َ//َ/


جتمعػػاتالتػػيسػػماهاالقصػػيدةتصػػؼالحالػػةالةريبػػةالمتناقضػػةالمكجػػكدةفػػيبعػػضالم
بمػػػاتقدمػػػهمػػػفغمػػػكضفػػػي(فػػػيبػػػالدالةربػػػاء)الشػػػاعربػػػبالدالةربػػػاء،فتكػػػرارالشػػػاعرلعبػػػارة

محػػاكالتمتكػػررةمػػعبػػاقيالجمػػؿحػػكؿالكاقػػعالػػذميحػػاكؿالشػػاعررسػػمهكالحػػديثعنػػهعبػػر
إيقػاعمجمكعةمفالمتناقضات،كقدجاءالتكرارعدةمراتفيثناياالقصػيدةلػيسبهػدؼخمػؽ

مكسيقيمتكاتركلػيسبهػدؼالت كيػد،إنمػاجػاءالتكػرارلكصػؼحالػةنفسػيةيحياهػاالشػاعرفػي
بػالدالةربػػاءكمػاأسػػماها،فػالتكرارإذفجػػاءلترسػيخالداللػػةككصػؼالمشػػاعرالتػيتعتبػػرسػػيدة

يقاعية.المكقؼهنا،فالجممةالمكررةتقفزأماـالشاعرخدمةلألغراضالنفسيةثـالدالليةكاإل
تػػػػػداخؿعمميتػػػػػياالختيػػػػػار-إفبنيػػػػةاإليقػػػػاعيمكػػػػفأفتؤكػػػػدعمػػػػىنحػػػػكمػػػػفاألنحػػػػاء"
المةػكمفيكػػكفالنػػاتم،بحيثيككففيكعىالمبدعأفيختاركيكزعفيلحظةكاحػدة-كالتكزيع

مػػفخػػالؿكهنػػاتكػػكفالمعانػػاةمزدكجػػةإذينصػػباالختيػػػار،المجػػردمفػػردات،بنيػػاتمتجػػاكرة
ككػؿذلػؾيهيػئثانيػا،ثـمفخػالؿمالحظػةالتكافػؽالػػصكتي،أكالحظةالعالقةاالستدالليةمال

شػيئان،كيكػكفإشػباعهمؤثراندكرانحيثيمعبالتكقع،لعمميةالتمقيأفتككفمزدكجةهياألخرل
.(ُ)المبدعكالمتمقي":عندالطرفيفمفترضان

كفي الشاعرق"لكشعنكرالحؽ"قصيدة صيدتهبالتكراركييهيءالمتمقيلبؤرةابتدأ
الحديثالتييريدإيصاله،فيقكؿعمىتفعيمةالكامؿ:

هػػػػػػػػػػػػـيمػػػػػػػػػػػػدحكنؾثػػػػػػػػػػػػائرانمقػػػػػػػػػػػػداما
إنمػػػػػػػا هػػػػػػػـيمػػػػػػػدحكنؾكػػػػػػػؿشػػػػػػػيءو
يػػػػاكيحهػػػػـحسػػػػبكاالعقيػػػػدةقصػػػػعة
يػػػاكيحهػػػـجعمػػػكؾبطنػػػانقػػػدخػػػكتٍ



كمقػػػػػػػػػػػػػػػػػاتالنمتمرسػػػػػػػػػػػػػػػػػانكهمامػػػػػػػػػػػػػػػػػا
يتجػػػػػػػػػػػػاهمكفبسػػػػػػػػػػػػيفؾاإلسػػػػػػػػػػػػالما

بمةػػػػػػػتمرامػػػػػػػا إمػػػػػػاظفػػػػػػػرتبهػػػػػػا
(ِ)كالمسػػػمميفعمػػػىالخطػػػاأنعامػػػا





                                                           
 .ّْٔد.محمدعبدالمطمب،ص،(بناءاألسمكبفيشعرالحداثة"التككيفالبديعي"ُ)
.ُُِص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)



ُُٔ

هػػػػػػػػػػػػـيمػػػػػػػػػػػػدحكنؾثػػػػػػػػػػػػائرانمقػػػػػػػػػػػػداما
َ/ؿ/َ/َ//َ///َ//َ/َ/

مٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعؿ
إنمػػػػػػػا هػػػػػػػـيمػػػػػػػدحكنؾكػػػػػػػؿشػػػػػػػيءو

/َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ
مٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعمف
يػػػػاكيحهػػػػـحسػػػػبكاالعقيػػػػدةقصػػػػعة

/َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ
مٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمف
يػػػاكيحهػػػـجعمػػػكؾبطنػػػانقػػػدخػػػكتٍ

/َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ
مٍتفػػػاعمفمتىفػػػاعمفمٍتفػػػاعمف



كمقػػػػػػػػػػػػػػػػػاتالنمتمرسػػػػػػػػػػػػػػػػػانكهمامػػػػػػػػػػػػػػػػػا
///َ//َ///َ//َ///َ/َ

متىفاعمفمتىفاعمفمتىفاعؿ
يتجػػػػػػػػػػػػاهمكفبسػػػػػػػػػػػػيفؾاإلسػػػػػػػػػػػػالما

///َ//َ///َ//َ/َ/َ/َ
متىفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعؿ
إمػػػػػػاظفػػػػػػػرتبهػػػػػػابمةػػػػػػػتمرامػػػػػػػا 

/َ/َ//َ///َ//َ///َ//
مٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعؿ
كالمسػػػػػػمميفعمػػػػػػىالخطػػػػػػاأنعامػػػػػػا



/َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ/َ
مٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعؿ

الش بدأها التي القصيدة لبعضهذب المنفرة الحاؿ عف تعبر جاءت المقطع بهذا اعر
العقكؿالفارغة،التيتسعىإلىتحقيؽمرادهاكلككافذلؾعمىحساباآلخريف،فبدأقصيدته

ثـكررهافيبدايةالبيتالثانيأيضا،ثـبدأالبيتالثالثكالبيتالرابع(هـيمدحكنؾ)بجممة
ياتمحكرالتماثؿالذميدكرحكلهالقصيدةبتفعيالتإيقاع،فمثمتهذبالبدا(ياكيحهـ)بقكله

ف،إفمحكراإليقاعيتصؿإلىحدبعيدبمحكرالتماثؿ"الكامؿالتيمثمتمحكراإليقاع، كا،
ازدادتالطبيعةاإليقاعيةالتػي،ككمماازدادالتماثؿ،إلىالناحيةالصكتيةانمنػصرفًكافتماثال

نحكالداللةالمركزيةلمحالةثابتانالشاعرمنذالبدايةانطالقانفيظهر،(ُ)الصياغة"تؤكػدشػاعرية
المضمكف دعـ في التكرار يكفرها التي اإليقاعية الكظيفة جانب إلى هذا كالنفسية، الشعكرة

.كالتجربةالشعرية

                                                           
 .ّْٔد.محمدعبدالمطمب،ص،(بناءاألسمكبفيشعرالحداثةُ)





 

 

 

 الخامسالفصؿ 

 (الخارجية الموسيقىاإليقاع العروضي )
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 (الخارجية الموسيقى) :اإليقاع العروضي

كال اإليقاعيةعمىالدارسالتمييزبيفاإليقاعيفالداخميكالخارجي، البنية دراسة تحتـ
فاإليقاعالداخمييتمثؿفيالمعاني شؾأفمكسيقىالشعرتنتممفتمازجهذيفاإليقاعيف،
كيش المباني في يتمثؿ فخنه الخارجي اإليقاع أما كالصكتية، المةكية المستكيات مؿكيشمؿ

امفمأفالكزفكالقافيةيمثالفعنصرامه"كالكاقعالمستكياتالسمعيةالمتعمقةبالكزفكالقافية،
اعدابمففنكفالقكؿمعناصرالففالشعرمكمقكماأصيالمفمقكماتهالفنيةالتيتميزبع

كبذلؾفخفالكزفكالقافيةيشكالفالبنيةالعركضية،(ُ)األخرلكبخاصةففالنثر" التييقـك
عميهااإليقاعالخارجي،الذمكتبعميهالشعراءأشعارهـ.

قصيدةإالبه، فاإليقاعخاصية"كفيالشعريعتبراإليقاعهكركحالقصيدةالتيالتقـك
الشعر في عف،جكهرية الحقيقة في ناتجة الخاصية كهذب الخارج مف عميه كليسمفركضا

ذاتها الشعرية التجربة لتجسيدهات،طبيعة حسية إلىكسائؿ تحتاج التػي الرمزيػة التجربػة مؾ
كالمجاز اإليقاع الكسائؿ هذب كمف بخيقاع(ِ)"كتكصيمها منسابة منتظمة القصيدة فت تي ،
فيصبحالكزفجزءان فاليمكفعركضيمميزكخاص، مفمضمكفالنصيعمؿعمىإثراءب

،فخذا(ّ)"مفالكزفبطؿأفيككفشعرافالشعرإذاخالإ":يمكنؾالقكؿفصمهعنه،لذلؾ
لماكجدكباكتسىالخطاببالكزففخنهيميزبعفغيربمفالفنكفالنثرية،لذلؾتمسؾالشعراءبه

،لمالهمفكقععمىأذف،كتقؼعميهبنيةالقصيدةإلىجانبالقافيةيمثؿأهـأدكارالشعر
.المتمقي

جدبيعبرعفالكاقعالنفسيكاالجتماعيالذمتأفأهميةاإليقاعتظهرجميةحيفكما
 فهك فيه، ألف"نش  فيهػا يتخمػؽ التػي يعكسالظػركؼاالجتماعيػة إنما اإلشاراتالبتنظيمه
.(ْ)"إلىالمةةعفالكضعاالجتماعيالتيهيجزءمنهكماهكاألمربالنػسبةتنفصؿإطالقان

جسدان يصبحا حتى بالشعر اإليقاع احدانكفيمتصؽ تقدـألف نثرية إضافات لػيس "الػشعر
 .(ٓ)الشعرفياألصؿمضمكفممكسؽ"،مجمكعةتضمينات

                                                           
 .ْٖنظريةاألدب،عثمافمكافي،صفي(ُ)
يقاعالشعرالعربي،د.سيد (ِ)  .َُٗاكم،صبحرالعركضكا،
 .ُِٕ،صبيجكامعالشعر،الفارا (ّ)
مىاؿْ)  .ُٕٓ-ُّْمجمكعةمفالعمماءالسكفيت،ص،(الجى
.ٗٗص،عزيزالسيدجاسـ،(دراساتنقديةفياألدبالحديثٓ)



ُْٔ

كمفهنايسهـاإليقاعفيإثراءالقصيدةبنةماتمكسيقيةتطربلهاأذفالسامع،كالشؾ
"يعدآلةأفكثرةالبحكرفيالشعرتجعؿالنةماتالشعريةمتعددة،فكؿبحرمفبحكرالشعر

.(ُ)سيقيةلهاصكتمميزاليسمعإالعندالعزؼعميها"مك

كالمحدث القدامى أنةامهككالشعراء لمشعر يحقؽ الذم النظاـ هك اإليقاع أف أجمعكا ف
الكاضحةكالمتناسقة،حيفتتكالىالحركاتكالسكناتفينسؽمعيفيؤدمإلىتشكيؿالتفعيمة

منهكماينشؽبحرالبتالقيالتفعيالتيعرؼنكع"مفبدايةالقصيدةحتىنهايتهاكالتيتتكرر
.(ِ)"مفأكزاف

 :الوزف :أوال

فيتشكيؿالبنيةاإليقاعيةفيالنصالشعرم،فقدذهببارزانالكزفالعركضيدكرانيؤدم
أنكاع مف غيرب عف الشعر يميز الذم هك الكزف أف إلى كالمحدثيف القدماء النقاد مف كثير

 الحديثةهيأساسبنائهاكالػصرامةاإليقاعيػة،يقػاعأساسػانفالشعرهكإ"الكالـ، ،(ّ)"لمقصيدة
المفيخرجعفالكزفالعركضي كهذامايفسرالتزاـالشعراءجميعاالكزفدكفخركجعنه،كا،

الشعركجدتمعهاألكزاف"فخنهاليعدشاعرا، كالشاعرالينطؽبكالمهفيلةة،فمنذكجد
نماينطق،عادية .(ْ)"كك نػهيمبيفيناغريزتناأكفطرتنااألكلىقبؿأفتنش المةاتهمكزكنػانكا،

،(ٓ)"الكالـالمكزكفالمقفى"الشعرهك:قالكاعندماأرادكاأفيعرفكاالشعرلذافخفالقدماء
فماكقعضمفهذبالحدكدنعدبشعرا،كماخرجعنهايخرجعفدائرةالشعرإلىدائرةالنثر،

الذمفالكزف الحد هك النثر""إذف عف النظـ (ٔ)يفصؿ كهك الػذميختػارب"، المكسػيقي الشكؿ
.(ٕ)"لعرضالهيكؿالػشاعر

كبذلؾيككفالقدامىكالمحدثكفقدأقركاأهميةالكزفلمالتفعيالتهالمتتاليةالمنتظمةمف
العركضييف تعريؼ في فهك األنفس، بجماله كتت ثر اآلذاف، له تطرب مف"إيقاع مجمكعة

                                                           
.َْْالعصرالعباسي،رجاءالجكهرم،صففالرجزفي (ُ)
.ِٕالشافيفيالعركضكالقكافي،هاشـمناع،ص(ِ)
.ُٕالبنيةاإليقاعيةفيشعرعزالديفالمناصرة،ص:نقالنعف،ُُٖصإلياسخكرم،،دراساتفينقدالشعر(ّ)
 .ّْدراساتنقديةفياألدبالحديث،عزيزالسيدجاسـ،ص (ْ)
 .ُٓنقدالشعر،قدامةبفجعفر،ص(ٓ)
.َّٗص،أحمدأميفكالسيدصقرنشر:،أبكحيافالتكحيدم،(الهكامؿكالشكامؿٔ)
.ِِْنازؾالمالئكة،ص،(قضاياالشعرالمعاصرٕ)



ُٔٓ

أماعندالمحدثيففخفالكزف،(ُ)التفعيالتالتييت لؼمنهاالبيتبكيفيةمعينةكترتيبمعيف"
كقدكافالبيتهكالكحدةالمكسيقيةلمقصيدة،هكمجمكعالتفعيالتالتييت لؼمنهاالبيت"

الذميحقؽلمشعرأنةاماكبذلؾفخفالقدماءكالمحدثيفأجمعكاأفالكزفهكالنظاـ،(ِ)"العربية
"إفهك:كاضحةمتناسقةاليمكففصمهعفجسدالقصيدة،فقدذهبت.س.اليكتإلىالقكؿ

يؤكدأفالكزفهكالذميممي(ّ)إالشاعرمتخمؼذاؾالذميؤثرالشعرالمرسؿ" ،كذلؾما
ظاـالمةة.عفنقدكربأفيتشكؿبعيدانمالظكاهراإليقاعيةاألخرل،غيرأفالكزفليسب

مقتفيف عمىشعرالتفعيمة العصرالحديثحيفكتبكا أفشعراء ركادخطىبذلؾكما
مكزكفيخضعلعركضالخميؿ"،لـيخرجكاعفأكزافالخميؿ،ألفالشعرالحرشعرالتفعيمة

ينكععددتفعيالتالحشكفيالشطرخالصامفقيكدالعدد..ك.كيجرلعمىثمانيةمفأكزانػه
ممهلـيخرجعف،(ْ)"،كهذاماانتهتإليهنازؾالخميؿتفػيشػطرالثابػ فالشعرفيأحدثحي

أكزافالخميؿالتيتتماشىمعطبيعةالككفالمنتظـ،الذميسيرضمفكتيرةمنتظمةفالهك
ليسسكلالمعادؿاإليقاعيلمجانبالعضكمفياإلنساف"كاليعرؼالعشكائيةفهكيسيرعبثان
جدالشعرلذات،(ٓ)"فخفهذاالكزفبالنسبةلمشاعرالمشبكببالعاطفةأمرطبيعيجداكمفهنا

الكزفأقربإلىاألنفسكأكثرصمةبالقمكبألفالعاطفةالمنسابةتتطمبلةةمنسابةمتدفقةاذ
كهذاهكالسببفيمايجدبالشعرمفالركحكالخفةبعدأفينظـإحساسهشعرا،"مناسبةلها،

األجؿكلـ الطكيمة كافاإلنساف-تزؿالعكاطؼالعميقة مخرجان-منذ كتتطمبلةةتبةيلها
.(ٔ)"مكزكنة

مرتاستخراجصكراإليقاعالمتعددةمفديكانيالشاعرمحمكدمفمح،لالباحثةحاكؿتس
كالشارحلتفعيالته.،مركرالمتمعففيشعرب،القارئلنةماته،الدارسألكزانه،المكضحلبحكرب

،يكضحتكزيعقصائدالمجمديفجدكؿالحديثفيهذاالمجاؿمفخالؿالباحثةبدأتكس
معتحديدنسبةكؿمنهما.القصائدالنثريةعدديكضحكثـبيفالتفعيمةكالعمكدم


                                                           

يقاعالشعرالعربي،سيد (ُ)  .ّٓاكم،صبحرالعركضكا،
.35النقداألدبي،محمدغنيميهالؿ،ص (ِ)
 .ُٖنظريةالنصالمتجدد،عزالديفاألميف،ص(ّ)
.ّٓد.غاليشكرم،ص،(شعرناالحديثإلىأيفْ)
.ّٖصمحمدالنكيهي،،(قضيةالشعرالجديدٓ)
 .ٔٔفايزترحييني،صد.:غاياتهككسائطه،عبدالقادرالمازني،تحقيؽ(الشعرٔ)
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 توزيع القصائد بيف الشعر العمودي وشعر التفعيمة :(1، 6جدوؿ )

لمجمكعالكميلمقصائداالقصائدالنثريةشعرالتفعيمةالشعرالعمكدم

عدد
القصائد

عددالنسبة
القصائد

عددالنسبة
القصائد

عددالنسبة
القصائد

النسبة

َُّٔٗ.َْ%َُِّّ.ِٕ%َّ.ٖٔ%ََُّْٔ%
 

:مفالجدكؿالسابؽييستنتم

(قصػػيدة،أممػػايعػػادؿَُّ)ائدالتػػيكتبػػتعمػػىالنسػػؽالعمػػكدمبمػػغعػػددالقصػػ .ُ
 قصائدفيالمجمديف.%(مفإجماليالَْ.ٗٔ)
(ُِّ)كالثػانياألكؿالمجمػديففيتفعيمةالنسؽعمىكتبتالتيالقصائدعددبمغ .ِ

 .المجمديففيالقصائدإجماليمف(%ِٕ.َّ)يعادؿماأمقصيدة،
(قصائدنثرية.ّكتبالشاعر) .ّ

:مماسبؽيمكفأفتيالحظ

 عيمة.عددقصائدالنسؽالعمكدمأكبرمفعددقصائدنسؽالتف .ُ
بالنسبة .ِ ليست النسبة كهذب القصائد إجمالي مف الثمث عمى حاز التفعيمة شعر

 .القميمةأيضا
ة،عمىحدقكله،إالمعلةةالشعرالجديدلجكءالشاعرإلىقصائدالنثرتماشيان .ّ

 يمكف ال النثرية الكتابات شعرانأف يبقى فالشعر القصائد، مسمى تحت ادراجها
 كلكؿمنهماخصائصه.كالنثريبقىنثران،

يميتكضيحلتكزيعالقصائدبشكميهاعمىبحكرالشعر،حيثاعتمدالشاعرفي كفيما
:عشربحرامفبحكرالخميؿ،نكضحهافيمايميةعشربحرامفأصؿستأحدكتاباتهعمى









ُٕٔ

 بيف بحور الشعرقصائد التوزيع  (:2، 6جدوؿ )

بحرالـ
المجمكع

النسبةعددالقصائد

ُ
ّٗالكامؿالتاـ

ُٖ.ّٓ% ُٖمجزكءالكامؿ
ِّالتفعيمة

%ُْ.ُٓٔٔالخفيؼِ
%ٕٔ.َُّٔالبسيطّ

ْ
ْٔالكافرالتاـ

ُُ.ْٔ% َمجزكءالكافر
ْالتفعيمة

ٓ
َِالمتدارؾالعمكدم

َُ.ٖ%
ِٗالتفعيمة

ٔ
َُالمتقاربالعمكدم

َُ.َٗ%
ّْالتفعيمة

ٕ
َالتاـالرجز

ٕ.ٕٓ% ٖمجزكءالرجز
ِٓالتفعيمة

%ُٗ.ِٕٔالطكيؿٖ

ٗ
ُالرمؿالتاـ

ٓ.َْ% ْمجزكءالرمؿ
ُٕالتفعيمة

%ٖٔ.َّقصائدنثريةَُ
%ِّ.َُالسريعُُ
%ِّ.َُالمجتثُِ

 

 



ُٖٔ

فعػتحدثتمػاكردفػيالجػدكؿالسػابؽ،حيػثسػكؿخالؿهذاالفصؿستتناكؿالدراسة
اكؿكػػػؿبحػػػركردفػػػيالجػػػدكؿالسػػػابؽعمػػػىحػػػدة،تتن،كسػػػإيقػػػاعالنسػػػقيف،العمػػػكدمكالتفعيمػػػة

إلػىأثػػرذلػؾكدالالتػػهعمػىكتابػػاتةعػػددالقصػائدالتػػيكردتعمػىكػػؿنسػؽ،كمشػػيرةمكضػح
الشاعرمحمكدمفمح.

حضكركؿبحرفياألعماؿالشعريةمتةيرعمىترتيبالبحكرفيالجدكؿالسابؽقائـ
تالحظأف أف حيثيمكف البسيط،بحرالكاممة، )الخفيؼ، ثـ فيرأسالقائمة جاء الكامؿ

الكافر،المتدارؾ،المتقارب،الرجز،الطكيؿ،الرمؿ،السريع،المجتث(عمىالترتيب.

عدد هناؾ أف التنكيه س لاناقتضى كعندما المجمديف، في تكرارها تـ القصائد تمف
قكله:"أناتعمدتذلؾألفالدكاكيفطبعتفيأقطارمختمفة،كأعمـالشاعرعفالسببأجابب

أفالديكافاليخرجمفالبمدالذمطبعفيه،فكافالديكاففيالبمدالذمطبعفيهجديد،كقد
تكرار" فيها يعد كلـ طبعةمصر، خاصة الكاممة األعماؿ األمرفيطباعة .(ُ)تداركتهذا

.دالمكررةكعددمراتالتكراركأماكنهفيمايميجدكؿيكضحالقصائك

 (: القصائد المكررة في األعماؿ الشعرية الكاممة لمشاعر محمود مفمح3، 6جدوؿ )

 رقـ الصفحة المجمد اسـ القصيدة ـ

لكانصفكؾُ
ُِِالثاني
ُٖٕالثاني

أغمسريشيتيبدـالقكافيِ
ُِٔالثاني
َِٖالثاني

جزيرةاإلسالـّ
ُٓالثاني
ْٖالثاني

الحمـْ
ُُٕاألكؿ
ِِْاألكؿ

آخرالكالـٓ
ُِِاألكؿ
ِٕٕاألكؿ



المبحثاعتمادان لكؿنسؽإيقاعيتيفصؿعمىالجداكؿالسابقةسكؼفيهذا الدراسة
التيجاءت القصائد مففاعميةكمكسيقىفيالنصمفخالؿدراسة أثارب بما لمبحرالكاحد

                                                           
 ـَُِٖ/ٔ/َِبريدإلكتركني:محمكدمفمح،آالءعبدربه،(ُ)



ُٔٗ

 البحكر أكالنعمى كأخيرانالصافية الممزكجة، البحكر عمى جاءت التي القصائد ثـ دراسة،
القصائدالتيجاءتعمىالنسقيفالعمكدمكالتفعيمة.



 :وشعر التفعيمةإيقاع الشعر العمودي 

كبتكرارهذا الشعرالعمكدمفينسقهعمىالبيتالمككفمفشطريفمتقابميف، يعتمد
 النسؽ قصيدة تتككف إلىالنسؽ يرجع الذم قصرها أك طكلها عف بةضالنظر العمكدم

 فالقصيدة لدلالشاعر، المكتنزة بمعنىأنهابنيةمفتكحةإذاصحالتعبيػر،"الدفقاتالشعكرية
 كحداتبنائية كهيمف-أبيات-تمثؿ بعض، عف بعضها ينفصؿ ذاتها عمى ناحيةمةمقة

األكلى لمبحرالصكرة-الشكؿكالمكسيقىتكرارلمكحدة األكؿالتيتتمثؿفيالبيت-النسقية
يكػكف فػال القصيدة في تتكرر كالتي بذاتها القائمة المكسيقية الكحدة فالبيتهك لطكؿمنها،

،(ُ)الكحدة"القصيدةأكقصرهاأمداللةمكسيقيةسكلمفالناحيةالكمية،أمكميةتكػرارهػذب
دةالعمكدية،يعرؼمفخاللهالكزفالذمبنيتعميهلذافخفالبيتهكالكحدةاألساسيةلمقصي

المك الكحدة عمى اإليقاع ناحية مف ترتكز فهي )البيتالقصيدة، المتكررة المنفصمة (،سيقية
بالنةمات كيمألها القصيدة إيقاع تثرم التي اإليقاعية البنية التكرار هذا خالؿ مف فتتككف

لكيتقدـتشكيالتمتخالفةكمتقاطعة...كتتراكبتتداخؿ"المكسيقيةمفخالؿالتفاعيؿالتي
.(ِ)"كتككفالنتيجةالكميةإحساسنابنمكذجإيقاعيمةاير

الدراسة الشعريةستتناكؿ البحكر تتخذها التي المختمفة المسالؾ العنكاف فيتحتهذا
إليقاعية،كمفخالؿالتنكيعاتاأكمجزكءانتامانبحرال،كذلؾمفخالؿمجيءالنسؽالعمكدم

 تحدثفي الشعريةبحرالالتي البحكر تعترم إذ شتى، ب لكاف تفعيالته بسببتمكف الشعرم
إذاكافهؤالءيهتمكفبتمؾالتةيراتمفحيث"تةيراتدعاهاالعركضيكفبالزحافاتكالعمؿ،ك

كسائؿ كالعمؿ الزحافات في رأكا العربي الشعر دارسي مف المعاصريف فخف كالقبح، الحسف
متخفيؼمفرتابةالبحكرالشعرية،فمكالهذبالزحافاتكالعمؿلكافالنظاـاإليقاعيالقديـغيرل

مفالقدماءمفيعترؼب فالزحاؼقديككفأطيبفيالذكؽمف"بؿإف.(ُ)"محتمؿبالمرة
كمفثـفخفهذبالتةيراتتجعؿمسالؾكؿبحرفيالكاقعالشعرممتنكعةإلىحد.(ِ)"األصؿ

                                                           
.ٕٕالتفسيرالنفسيلألدب،عزالديفإسماعيؿ،ص(ُ)
 .ُْصالحفضؿكالشعريةالعربية،أمجدرياف،ص(ِ)
.ِّّلنكيهي،صينظر:قضيةالشعرالجديد،محمدا (ُ)
.ُٗص،الكافيفيالعركضكالقكافي،الخطيبالتبريزم(ِ)



َُٕ

أكالتعيد.كسب ،حيثفيالشعرالعمكدمثـفيالشعرالحربحرالدراسةمساراتببدأ يقـك
فهكشعرمكزكفيخضعلعركضالخميؿ،"شعرالتفعيمةعمىنظاـالتفعيمةك ساسعركضي،

مفقيكدالعددالثابتفيشطرخالصان،هكحرألنهينكععددتفعيالتالحشكفيالسطرك
التفعيمةلـيخرجعفأكزافالخميؿالمكسيقيةكلكنهتحررمفعددالتفعيالت،فشعر(ُ)"الخميؿ

الشعرالعمكدمعمىالشاعرفيكؿشطركفيكؿبيت،حتىأصبحبمقدكر التييفرضها
الشاعرأفيكتبفيالسطرالكاحدعددالتفعيالتالتييريدهاهككيراهامناسبةلمفكرةالتي

،أفيتكاف الحسالمكسيقيكالمةةكالمعانيفيكحدةكاحدة"ركرميكتبها،ألنهكافمفالض
الكحدات تككف أف ينبةي  مخططة غير أك متةيرة لمشاعر النفسية الحالة تككف ما فبقدر

لمشاعر-التفعيالت-اإليقاعية عمىامتصاصالشحناتالكجدانية هذا،قادرة يككف بحيث
 .(ِ)حريةكيعطيثانياإضاءةأكثر"كبكؿجالءكبرأكالايعاالمتصاصإيجابياخصب

ليس فيالمقابؿ فكافخركخركجان"لكنه كا، الشعرمالعربي، الكزف إيقاع عفجانعف
،فقديتككفالسطرفيشعرالتفعيمةمفتفعيمةكاحدةأكجزءمف(ّ)"المعاييرالخميميةلألكزاف

ال فتتحكـ أكعددمفالتفعيالت، حالةالشعكريةلدلالشاعركالدفقاتالعاطفيةلديهالتفعيمة،
جعؿالتشكيؿالمكسيقيفيمجممهخاضعا"بعددالتفعيالتفيكؿسطر،ألفشعرالتفعيمة

الشاعرمباشرانخيضكعان عنها يصدر التي الشعكرية أك النفسية هذا،لمحالة في فالقصيدة
مفاإليقاعنةاـالمختمفةكتفترؽمحدثةنكعانتتالقىفيهااأل،االعتبارصكرةمكسيقيةمتكاممة

.(ْ)"الذميساعدعمىتنسيؽالمشاعركاألحاسيسالمشتتة

الكقكؼعندالقافيةكعنصرمالصؽتـهذافيمايتعمؽبالكزفكعددالتفعيالت،أمالك
حديدمفهكـالشعرالربطبيفالقافيةكالكزفعندالنقادالقداميخاصةفيتجاءمالمكزف،فكثيران

يظهرفيالتعريؼالشائعلقدامةبفجعفرب فالشعر ما قكؿمكزكفمقفىداؿعمى"كهذا
القكؿ(ُ)"معنى يمكنؾ هنا كمف فيإ:، المتبع القافية فينظاـ النظر أعاد التفعيمة شعر ف

نماالشعرالعمكدم،فمـيعدالشاعرمطالبابااللتزاـبقافيةمكحدةفيجميعاألسطر الشعرية،كا،
يرجعلمدفقاتالشعريةالشعكريةلدلالشاعر.عفكيانأصبحتالقافيةعنصران

                                                           
 .ٖٓالشعرالمعاصر،نازؾالمالئكة،صقضايا(ُ)
 .ُٓٔدراساتنقديةفياألدبالحديث،عزيزالسيدجاسـ،ص (ِ)
 .ّٗةذامي،صمحمدالهللالصكتالقديـالجديد)دراساتفيالجذكرالعربيةلمكسيقىالشعرالحديث(،عبدا(ّ)
 .ّٔالشعرالعربيالمعاصر،عزالديفإسماعيؿ،ص(ْ)
 .16قدامةبفجعفر،تحقيؽ:كماؿمصطفى،ص،(نقدالشعرُ)



ُُٕ

كهناؾمفالدارسيفمفيربطتنكعالقافيةالذمهكسمةالقصيدةالمعاصرةبالناحيتيف
الفكريةكالشعكرية،فتنكعهاتيفالناحيتيفهكالدافعإلىاستخداـألكافمختمفةمفالتقفيةلدل

لم استجابة كذلؾ المعاصر، كالشعكرمالشاعر الفكرم المكقؼ يتطمبه في.(ُ)ا التنكع كهذا
القافيةالذميمميهتةيرالسياقاتالفكريةكالشعكريةهكمايميزالقصيدةالمعاصرةعفالقصيدة

بهاضمفنظاـمعيفيحددبهالتقميدية ك،،فقديتحررالشاعرمفالقافيةبشكؿكمي،كقديمتـز
لدي تتنكعالقافية الشعرية،كقد يتناسبمعتجربته بما مفضركراتف"ه ليستضركرة القافية

الحر لػضبط،الشعر الزمػة تعػد لـ كلحنيةألنها إيقاعية تحكلتإلىأداة فقد الكزفكمفثـ
ةسقاطهامفسطركاحدفالقافيإجممةيختمؼعفالقافية،تركهايستطيعالشاعراستخدامهاأك

فكانتتختصب كاخرالكممات،كالحبسأكتناسباألصكات،نكعمفالمؤالفةيه كأكاخر،كا،
كـ(ِ)"نكعمفالمؤالفةاألبياتفتركهامعناباالسػتةناءعػف ،إالأفالتحررالكامؿمفالقافيةحي

 لذلؾ، المحاكالتالمستمرة رغـ عمىالمكاصمة القدرة بالفشؿكعدـ تح"عميه لما مفنظرا دثه
كأصداء أنةػاـ فيالنفسمف تثيرب مكسيقية"،(ّ)"رنيفكما االعتبارصكرة فيهذا فالقصيدة

مفاإليقاعالذميساعدعمىتنسيؽمتكاممةتتالقىفيهااألنةاـالمختمفةكتفترؽ،محدثةنكعان
كاألحاسيس... (ْ)"المشاعر مف ينش  المكسيقي اإليقاع كهذا ه"، داخمي حركي سرتناغـ ك

بشكؿعاـكفيشعرالتفعيمةبشكؿخاص.(ٓ)"المكسيقىفيالشعر

الدراسة يالشعرالعمكدمثـفيشعرالتفعيمة،حيثفبحرالفيمساراتأكالنكستبدأ
 ابةالشاعرعمىالنسقيف)العمكدمكالتفعيمة(.ذكرأمثمةعميهمفكتتثـبحرالدحدتس

 القصائد مفمحجاءت محمكد البحعند الصافيةمف أكزافكر :عمى كالكافر)الكامؿ
البحكر كمف لكركدها. األكبر النسبة حسب مرتبة كالرمؿ(، كالرجز كالمتقارب كالمتدارؾ

)الخفيؼكالبس حسبنسبةكالمجتثكالطكيؿكالسريعيطالممزكجةعمىأكزاف: أيضا مرتبة )
كيكضحالجدكؿالتالير.قصيدةمتنكعةالطكؿكالقص(كثالثيفستأربعمئةك)فيحضكرها.

البحكرالتياستخدمهامفمحفيمجمدماألعماؿالشعريةالكامؿ:


                                                           

 .ٖٔحسفالةرفي،ص،حركيةاإليقاعينظر: (ُ)
 .ٔٗد.شكرلعياد،ص،(مكسيقىالشعرالعربيِ)
ُِٗنازؾالمالئكة،ص،(قضاياالشعرالمعاصرّ)
 .ّٔرالعربيالمعاصر،عزالديفإسماعيؿ،صالشع(ْ)
.ُْ(زمفالشعر،أدكنيس،صٓ)



ُِٕ

 ماؿ الشعرية الكاممة لمحمود مفمحنسب البحور في األع(: 4، 6جدوؿ )

عدد قصائده في  بحرالاسـ  ـ
 نسبتيا في المجمديف المجمديف

 %18.35 88 الكامؿ بحر 1
 %15.14 66 الخفيؼ بحر 2
 %13.76 68 لبسيطا بحر 3
 %11.47 58 الوافر بحر 4
 %11.24 49 المتدارؾ بحر 5
 %10.09 44 المتقارب بحر 6
 %7.57 33 بحر الرجز 7
 %6.19 27 الطويؿ بحر 8
 %5.05 22 بحر الرمؿ 9
 %0.69 3 القصائد النثرية 18
 %0.23 1 السريع بحر 11
 %0.23 1 المجتث بحر 12

 %188 436 المجموع


لهاالقالدراسةفصؿتخالؿالجدكؿالسابؽسمف كؿفيالحديثعفالبحكرالتيلج 
.الشاعر

 

 

 

 

 

 

 



ُّٕ

 البحور الصافية :أوال

هيالبحكرالتيتعتمدعمىتفعيمةكاحدةسالمةمعجكازحضكرمشتقاتهافيالبيتأك
جكالرمؿكالرجزكالمتقاربكالهزكالكافر،هي)الكامؿأبحربعةالسطرالشعرمالكاحد،كهيس

،نكردهابالترتيبحسبكثرةلكنهاستثنىبحرالهزجكالمتدارؾ(،كقدنظـالشاعرعمىجميعها
:مانظـعميها،كاآلتي

 إيقاع الكامؿ: -1
 نسؽ الشعر العمودي: إيقاع الكامؿ عمى . أ

يعتمػػػدإيقػػػاعالكامػػػؿعمػػػىتكػػػرارتفعيمػػػة)متىفػػػاعمف(سػػػتمػػػرات،فػػػيكػػػؿشػػػطرثػػػالث
:امؿالتاـتفعيالتلمك

متىفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمف

،،كلهثػالثأعػاريضكتسػعةأضػرب(ُ)ك"سميالكامؿكامالألففيكزنهثالثيفحركة"
كالضػػػربالثػػػانيمػػػففعركضػػػهاألكلػػػى)متىفػػػاعمف(كلهػػػاثالثػػػةأضػػػرب،فضػػػربهااألكؿمثمهػػػا،

كالضػربالثالػث،كعأسقطتمنهالنكفكسكنتالالـفتبقػى)متفاعػٍؿ(العركضاألكلىمنهمقط
آخػػػركتػػػدمجمػػػكعثػػػـسػػػكفثانيػػػهف صػػػبحهأحػػػذمضػػػمرسػػػقطمنػػػمػػػفالعػػػركضاألكلػػػىمنػػػه

.(ِ))مٍتفا(

(%ّٓ.ُٖ(قصػيدةعمػىالنسػؽاإليقػاعيلمكامػؿبنسػبة)ثمػانيفكقدنظـمحمكدمفمػح)
كأربعػػػػكف(قصػػػػيدةفػػػػيالمجمػػػػداألكؿبنسػػػػبةا)أربػػػػعمنهػػػػمػػػػفالعػػػػددالكمػػػػيلقصػػػػائدالمجمػػػػديف،

كثالثػػػػػكف(قصػػػػػيدةفػػػػػيالمجمػػػػػدالثػػػػػانيبنسػػػػػبة%(مػػػػػفقصػػػػػائدالمجمػػػػػدنفسػػػػػه،ك)سػػػػػتْ.ِْ)
سػػػػؽالعمػػػػكدمفػػػػيالمجمػػػػداألكؿ)تسػػػػع%(مػػػػفقصػػػػائدالمجمػػػػدنفسػػػػه،فيمػػػػاشػػػػكؿنِّ.ُْ)

ا،ك)ثمػػػانينفسػػهكالمجمػػدنفسػػهأيضػػبحػػرال%(مػػفقصػػائدُٗ.ٓٔكعشػػركف(قصػػيدةبنسػػبة)
ذاتػػهنفسػػهفػيالمجمػػدبحػػرال%(مػػفقصػائدٖ.ٕٕكعشػركف(قصػػيدةفػيالمجمػػدالثػػانيبنسػبة)

أيضا.

                                                           
 .ُِٗصالكردالصافيفيعمميالعركضكالقكافي،محمدحسفعمرم،:(ينظرُ)
.ٗٓ-ٖٓينظر:الكافيفيالعركضكالقكافي،الخطيبالتبريزم،ص(ِ)



ُْٕ

قػػػدكتػػػبالشػػػاعرعمػػػىعػػػركضالكامػػػؿاألكلػػػى،كتكزعػػػتكتاباتػػػهبػػػيفالضػػػربيفاألكؿك
كالثػػاني،فيمػػالػػـيكتػػبعمػػىالضػػربالثالػػثاألحػػذالمضػػمر)مٍتفػػا(،إالأفنصػػيباألسػػدفػػي

كمشتقتها،كضربها)مٍتفاعؿ(كمشتقتها،فقد(اعمفلمعركض)متفىكافنفسهبحرالديفمفالمجم
كهػػي(قصػػيدةفػػيالمجمػػداألكؿثػػالثعشػػرةبمةػػتعػػددالقصػػائدالتػػيكتبػػتعمػػىهػػذاالشػػكؿ)

لػػػكشػػػعنػػػكرالحػػػؽ،لبنػػػاف،دربػػػاف،لػػػكالالعقيػػػدة،كيػػػؼيركػػػعالمسػػػمـ؟،حمػػػاس،عتػػػاب)كلػػػدم،
قصػػائدفػػيالمجمػػدالثػػاني(تسػػع،ك)(ُ)(،مكابػػدةرية،شػػمسالعقيػػدة،رسػػالةمريػػدم،إضػػاءةشػػع

كشػؼحسػابي،دمػكع كهي)غريب،إلىكؿعالـتحدثف شجىكبكىفػ بكى،التسػ لينياليػـك
،فيمػػا(ِ)(الفػراؽ،أنػػاالأزاؿأشػػدقػػكسعقيػػدتي،سػػياؼ،شػػمتيمينػػي،زفػػرةأب،خالػػدبػػفالكليػػد

هػػؿيسػػتكمكهػػي)(كضػػربهامثمهػػا،قصػػيدتيففػػيالمجمػػداألكؿكتػػبعمػػىالعػػركض)متفػػاعمف
)سػػيؼعمػػىكهػػي(قصػػائدفػػيالمجمػػدالثػػانيخمػػسك)،(ّ)(القاتػػؿالمكهػػكباليترفػػؽ،الشػػعراف

.(ْ)(لةتي،كالشعبكالهفيعميه،سقطالقناع،إضاءة،هكفعميؾ


كلػدم""صػيدةق:مستخدما )متفاعمف( عروضا و)متفاعؿ( ضػرباوزف الكامؿ عمى مثاؿ 
التيقاؿفيها

أكبػػػرتيػػػابابػػػاكصػػػرتكمػػػاأرل
ألفظػػػػػػػػػتشػػػػػػػػػيئانبعػػػػػػػػػدماعممتػػػػػػػػػي
أطػػػػػكؿقامػػػػػةن أغػػػػػدكتيػػػػػاحسػػػػػافي
كلػػػػدمكيػػػػابػػػػؤساألبػػػػكةإفشػػػػكا



أكبػػػرتيػػػابابػػػاكصػػػرتكمػػػاأرل
///َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ

متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمف



تمشيكتنقؿأرشػؽالخطػكات ؟
فصػحالكممػات؟مفسحرلفظػؾأ

أترلبدأتتطػكؼفػيالسػاحات؟
(ٓ)كلػػػػدمكلػػػػـأبػػػػذؿلديػػػػهحيػػػػاتي





تمشيكتنقؿأرشػؽالخطػكات ؟
/َ/َ//َ///َ//َ///َ/َ

متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعؿٍ





                                                           
،ّٖٖ،ِّٖ،ّّْ،ّّٓ،ُّٖ،َّٖ،ُٓٓ،ُُِ،َُٓ)بصبالترتي،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)

َّٗ،ِّٗ،ّٗٗ) 
 (ْٖٓ،ّٗٗ،ّّٕ،ُّٕ،َِٕ،ُِِ،َُٔ،ُٖٓ،ُّٕ)بالترتيبص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
 .(َِّ،ِْٖ)ص،بالترتيبُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحّ)
.(ّْٔ،ُِٗ،ّٓ،َْ،ُِ)بالترتيبص،ِج،حمكدمفمح(األعماؿالشعريةالكاممة،مْ)
 .َُٓصالمرجعالسابؽ،(ٓ)



ُٕٓ

ألفظػػػػػػػػػتشػػػػػػػػػيئانبعػػػػػػػػػدماعممتػػػػػػػػػي
///َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ

متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمف
أطػػػػكؿقا مػػػػػةنأغػػػػدكتيػػػػاحسػػػػػافي

///َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ
متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمف
كلدمكيابؤساألبكةإفشكا

///َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ
متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمف







مفسحرلفظؾأفصػحالكممػات؟
/َ/َ//َ///َ//َ///َ/َ

متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعؿٍ
أترلبدأتتطكؼفيالسػاحات؟

///َ//َ///َ//َ/َ/َ/َ
فاعؿٍمتىفاعمفمٍتفاعمفمتٍ

كلدمكلـأبذؿلديهحياتي
///َ//َ/َ/َ//َ///َ/َ

متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعؿٍ




الكاحػػد،مكسػػيقيةفػػيالتػػػشكؿاإليقػػػاعيةاإليقاعيػػةالسػػالمةكالمةيػػرةطاقػػأنتجػػتالكحػػدة
،اتمر)ثماني(،كالكحدةالمةيػرةكالعركضالحشكفيةمر(ة)اثناعشركقدكردتالكحدةالسالمة

أمػػاضػػرب،)متىفاعػػؿ(ضػػربه،كالثػػانيكالرابػػع،كجػػاءالبيػػتاألكؿكالعػػركضكػػذلؾفػػيالحشػػك
أثػرتالنسػؽ،مختمفػةلكنهػامتقاربػة،ممػاأنػتمتشػكالتإيقاعيػةالبيتالثالثفقدجاء)مٍتفاعؿ(

 داخؿالبنيةاإليقاعيةلممنظكمة.داندتجكاإليقػاعفيرتابةماأحدثتةيران،الكزنيلمكامؿ
 

 الشعراًف؟"مهؿيستك":)متفاعمف( وضربيا مثمياالصحيحة مثاؿ عمى بحر الكامؿ العروض 

يتسػػػػػػػػػػػػػكعي كآخػػػػػػػػػػػػػره يمػػػػػػػػػػػػػكتي شػػػػػػػػػػػػػعره
هػػػػػػػذايمػػػػػػػدعمػػػػػػػىالسػػػػػػػحابجناحػػػػػػػه
مػػػػػؤمفه هػػػػػؿيسػػػػػتكمالشػػػػػعرافشػػػػػعره
هؿيستكمالسيؼالذمهتؾالدجى



لػػػػػىالفتػػػػػاتعمػػػػػ ىالمكائػػػػػديسػػػػػرعكا،
كسػػػػػػػػكابفػػػػػػػػيحمػػػػػػػػ الرذيمػػػػػػػػةيرتػػػػػػػػعي
كمػػػػػػػػػػػػػػدجمبػػػػػػػػػػػػػػالكفراليتػػػػػػػػػػػػػػكرع ؟
(ُ)كاآلخػػػػػػػػػػػرالمتزلػػػػػػػػػػػؼالمتصػػػػػػػػػػػنغي



يتسػػػػػػػػػػػػػكعي كآخػػػػػػػػػػػػػره يمػػػػػػػػػػػػػكتي شػػػػػػػػػػػػػعره
/َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ

مٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمف
هػػػػػػػذايمػػػػػػػدعمػػػػػػػىالسػػػػػػػحابجناحػػػػػػػه

/َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ
مٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمف

لػػػػػىالفتػػػػػاتعمػػػػػىالمكائػػػػػديسػػػػػرع كا،
///َ//َ///َ//َ///َ//َ
فاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمتى

بفػػػػػػػػيحمػػػػػػػػ الرذيمػػػػػػػػةيرتػػػػػػػػعيكسػػػػػػػػكا
///َ//َ///َ//َ///َ//َ
فاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمتى

                                                           
 .ِْٖص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُٕٔ

مػػػػػؤمفههػػػػػؿ يسػػػػػتكمالشػػػػػعرافشػػػػػعره
/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ

فاعمفمٍتفاعمفمٍتفاعمفمتٍ
هؿيستكمالسيؼالذمهتؾالدجى

/َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ
فػػػػػػػػػػػػػاعمفمتىفػػػػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػػػػاعمفمتٍ



كمػػػػػػػػػػػػػػدجمبػػػػػػػػػػػػػػالكفراليتػػػػػػػػػػػػػػكرع ؟
///َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ

فاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمتٍ
كاآلخػػػػػػػػػػػػػػػرالمتزلػػػػػػػػػػػػػػػؼالمتصػػػػػػػػػػػػػػػنغي

/َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ
مٍتفػػػػػػػػػػػاعمفمتىفػػػػػػػػػػػاعمفمتىفػػػػػػػػػػػاعمف



،فػيكػؿشػطرمػراتثالثيتككفمفتكرارالكحدةاإليقاعيةإيقاعيانقاناألبياتنساءتج
تشػػكالتإيقاعيػػةمميػػزةفػػيالنسػػؽالػػكزنيكنتيجػػةحركػػةالتةيػػراتكالتػػداخؿالمكسػػػيقيظهػػػرت

انتقػاؿالشػاعرمثػؿهػذبالتشػكالتالناتجػةمػفعركضػهصػحيحةكالضػربمثمهػػا،التػاـمكامػؿل
حالػةالسػؤاؿالتػييجيػبالشػاعرعنهػاؤكػدأفرةفيحشػكالػنص،تبيفالتفعيمةالسالمةكالمتةي

تحتػاجإلػىكمػاأنهػاالمفالكجػداف،اإلظهارمعالمهالسرعةحتاجإلىتالفيالقصيدةضمنيا
التػػييتحػػدثحالػػةالالسػػالمةلتناسػػبالتفعيمػػػةكالتفعيمػػةالمةيػػرةانتقػػؿالشػػاعربػػيفلػػذلؾ،السػػرعة

.نحكالحياةلقصيدةاب،دافعةعنهاالشاعر

كقػػػدكتػػػبكالعػػػركضالثانيػػػةمنػػػهحػػػذاءكزنهػػػا)فًعمػػػف(،كلهػػػاضػػػربافاألكؿمثمهػػػاأحػػػذ،
،(ُ)(فيالمجمداألكؿكهما)القصاص،عامافيفالشاعرعمىهذاالنسؽخمسقصائد،قصيدت

كالضػػربالثػػانيمػػف،(ِ)(كثػػالثقصػػائدفػػيالمجمػػدالثػػانيكهػػي)لػػكأنصػػفكؾ،راحمػػكف،سػػؤاؿ
كقػدكتػبالشػاعرعميػهخمػسقصػائدأيضػا،(ّ)العركضالثانيةمنهأحػذمضػمرككزنػه)فٍعمػف(

أربعةمنهافيالمجمداألكؿكهي)الشعرصارالمحنةالكبرل،كت لقتفيناالبراهيف،قالت،إلى
.(ٓ)(غيرفيالمجمدالثانيكهي)مجدكقصيدةكاحدةال،(ْ)(ممثمة




 

                                                           
 .(ّْٓ،ُُٔ)بالترتيبص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
 .(َّٗ،ُّٓ،ُٖٕ،ُِِ)بالترتيبص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
.ُٔ-َٔينظر:الكافيفيالعركضكالقكافي،الخطيبالتبريزم،ص(ّ)
 .(ّْٕ،ُُّ،ِٖٖ،ُّٓ)بالترتيبص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحْ)
.ُّٗ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحٓ)



ُٕٕ

عػروض الثانيػة منػو حػواء وزنيػا )فِعمػف(، وليػا ضػرباف األوؿ عمػى بحػر الكامػؿ ال مثاؿ
القصاص""قصيدة:كمثاؿذلؾ:مثميا أحو

سػػػػػػػػػممتيػػػػػػػػػداؾفخنػػػػػػػػػهاألمػػػػػػػػػؿي
لقٍنػػػػػػػػػػتهـدرسػػػػػػػػػػانكقػػػػػػػػػػدحسػػػػػػػػػػبكا
كتةطرسػػػػػػػػػػػػكاكتجبػػػػػػػػػػػػركازمنػػػػػػػػػػػػان



كبفجػػػػػػػػػػػػػربالعينػػػػػػػػػػػػػػافتكتحػػػػػػػػػػػػػػؿ
أفقػػػػػػدعرانػػػػػػااليػػػػػػ سكالشػػػػػػمؿ
(ُ)لػػػػـيثػػػػنهـعػػػػفغػػػػيهـرجػػػػؿي



سػػػػػػػػػممتيػػػػػػػػػداؾفخنػػػػػػػػػهاألمػػػػػػػػػؿي
///َ//َ///َ//َ///َ

متىفاعمفمتىفاعمفمتىفا
لقٍنػػػػػػػػػػتهـدرسػػػػػػػػػػانكقػػػػػػػػػػدحسػػػػػػػػػػبكا

/َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ
مٍتفاعمفمٍتفاعمفمتىفا



كتةطرسػػػػػػػػػػػػكاكتجبػػػػػػػػػػػػركازمنػػػػػػػػػػػػان
///َ//َ///َ//َ///َ

متىفػػػػػػػػػػػاعمفمتىفػػػػػػػػػػػاعمفمتىفػػػػػػػػػػػا


كبفجػػػػػػػػػػػػػربالعينػػػػػػػػػػػػػػافتكتحػػػػػػػػػػػػػػؿ
///َ//َ/َ/َ//َ///َ

اعمفمتىفامتىفاعمفمٍتف
أفقػػػػػػدعرانػػػػػػااليػػػػػػ سكالشػػػػػػمؿ

/َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ
مٍتفاعمفمٍتفاعمفمتىفا



لػػػػػػـيثػػػػػػنهـعػػػػػػفغػػػػػػيهـرجػػػػػػؿي
/َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ

مٍتفػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػاعمفمتىفػػػػػػػػػػا


إالأفالشػػاعرالػػػسابقة،بيػػاتالكحػػداتاإليقاعيػػةفػػيجميػػعاألبػػيفالػػدالليتجػػدالتػػداخؿ
يربػػيفشػػطرمكػػؿبيػػتفقػػداسػػتقؿكػػؿشػػطرعركضػػياعػػفالشػػطرالتػػاليلػػه،ابتعػػدعػػفالتػػدك

الذمقدينتمعندلجكءالشاعرإلػىالتػدكيركالتزامػهبالتػداخؿبذلؾالنحسباإلرباؾالمكسيقي
ضػػػبطالبيػػػت،فهنػػػاالسػػػكتةعمػػػىنهايػػػةالشػػػطراألكؿعممػػػػتعمػػػػىرالشػػػعريةطالػػػدالليلألشػػػ

 مكسيقياكدالليا.

وزف الكامؿ العػروض )فِعمػف( الضػرب الثػاني مػف العػروض الثانيػة منػو أحػو  مثاؿ عمى
 قالت""قصيدة:(مضمر ووزنو )فْعمف

قالػػػػتهجػػػػرتاألهػػػػؿيػػػػاكلػػػػدم
كهجػػػػػػػػػػػػرتإفالهجػػػػػػػػػػػػريقتمنػػػػػػػػػػػػا
كتركتنػػػػػػػػػػػػػػػػالمػػػػػػػػػػػػػػػػريحعاصػػػػػػػػػػػػػػػػفةن



كهجػػػػػػػػػرتدارانكنػػػػػػػػػتراعيهػػػػػػػػػا
كالمػػػػػػػػػػػػػكتيمةينػػػػػػػػػػػػػاكيمةيهػػػػػػػػػػػػػا
(ُ)كدركبنػػػػػػػػػابػػػػػػػػػالقهرنمشػػػػػػػػػيها



                                                           
 .ُُٔص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
.ُُّص،المرجعالسابؽ(ُ)



ُٕٖ



يػػػػاكلػػػػدمقالػػػػتهجػػػػرتاألهػػػػؿ
/َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ

مٍتفاعمفمٍتفاعمفمتىفا
كهجػػػػػػػػػػػػػرتإفالهجػػػػػػػػػػػػػريقتمنػػػػػػػػػػػػػا

///َ//َ/َ/َ//َ///َ
متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفا
كتركتنالمريحعاصفةن

///َ//َ/َ/َ//َ///َ
متىفػػػػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػػػػاعمفمتىفػػػػػػػػػػػػػا



كهجػػػػػػػػػرتدارانكنػػػػػػػػػتراعيهػػػػػػػػػا
///َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ

مٍتفاعمفمٍتفامتىفاعمف
كالمػػػػػػػػػػػػػػكتيمةينػػػػػػػػػػػػػػاكيمةيهػػػػػػػػػػػػػػا

/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ
مٍتفاعمفمٍتفاعمفمٍتفا
كدركبنابالقهرنمشيها

///َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ
متىفػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػاعمفمتىفػػػػػػػػػػا



لمػػافيػػهمػػفحػػيفكتػػبقصػػيدتهالتػػيجػػاءتعمػػىلسػػافأمػػه،بحػػرالاختػػارالشػػاعرهػػذا
لممكضػكعالػذميكتػبفيػه،كلمػايمتػازبػهالكامػؿمػفمناسبانجميالنكمانمكسيقىعاليةتجعمهفخ

السػػػهكلةالتػػػيتتػػػرؾلمشػػػاعرالمجػػػاؿل فاضػػػةفيػػػه،كقػػػددعػػػـالشػػػاعرذلػػػؾباختيػػػاربلمعػػػركض
مػػفانسػػيابيةالمكسػػيقىكخفتهػػا،فيعبػػربػػذلؾعمػػىلسػػافاألـفكالضػػربالمتةيػػريفالمػػذيفيزيػػدا

بنهابكؿعفكيةكتمقائية.البسيطةالتيتشككغيابا

كالعركضالثالثةمجزكءةككزنهػا)متفػاعمف(،كلهػاأربعػةأضػرباألكؿمرفػؿ،كالمرفػؿمػا
كالضػػػربالثػػػانيمػػػف،زيػػػدعمػػػىاعتدالػػػهسػػػببخفيػػػؼ...كػػػاف)متفػػػاعمف(فصػػػار)متفػػػاعالتف(

كػالعركضكالضػربالثالػثمػفالعػركضالثالثػةمنػه،العركضالثالثةمذاؿ،ككزنه)متفاعالف(
كقػػػدكتػػػب،(ُ)كالضػػػربالرابػػػعمػػػفالعػػػركضالثالثػػػةمنػػػهمقطػػػكعككزنػػػه)فعىالتػػػف(،)متفػػػاعمف(

الشاعرعمػىالعػركضالثالثػةفػيالمجمػداألكؿمتبعػااألضػربالثالثػةاألكلػى،كلػـيكتػبعمػى
كهػي)فػيالةػدككاآلصػاؿ،يػاسػيدمالضربالرابع.فقػدكتػبعمػىالضػرباألكؿسػتقصػائد

،كعمػىالضػربالثػانيقصػيدة(ِ)(الصػدلالصػكتك،األربعكف،أيفالنخكةالعرباء،مرثية،عذرا
كهػػػيككػػػذلؾقصػػػيدةكاحػػػدةفقػػػطعمػػػىالضػػػربالثالػػػث،(ُ)(كهػػػي)حينمػػػايشػػػككالنخيػػػؿكاحػػػدة
بػيفالضػربأمافيالمجمدالثانيفقدكتبتسعقصائدعمىالعركضذاتهامكزعة.(ِ)()المرايا

                                                           
.ّٔ-ُٔينظر:الكافيفيالعركضكالقكافي،الخطيبالتبريزم،ص(ُ)
 .(ّٕٗ،ُْٕ،ُّٔ،ُٕٓ،ٔٗ،َٗ)بالترتيبص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
 .َٖالمرجعالسابؽ،ص(ُ)
 .ٕٓ،صالمرجعنفسه(ِ)



ُٕٗ

عػػكدم،ي،أمػػاعمػػىالضػػرباألكؿفقػػدكتػػبسػػتقصػػائدمػػفأصػػؿتسػػعةكهػػي)األكؿكالثػػان
(ِ)(أماالضربالثانيفقدكتبعميه)كالب،الربيع،زيد(ُ)(حفيدتام،بيع،ثمم،رحيؿ،نيركف

 :ووزنيا )متفاعمف(، والضرب )متفاعالتف( مثاؿ عمى وزف الكامؿ، العروض مجزوءة

الصكتكالصدل""قصيدة

أيػػػػػػػػػػػفأنػػػػػػػػػػػتأمػػػػػػػػػػػيفػػػػػػػػػػػديتيؾ
فػػػػػػػػيالقنػػػػػػػػديؿجػػػػػػػػؼ الزيػػػػػػػػتي
المػػػػػػك أمػػػػػػيأمػػػػػػازالػػػػػػتنجػػػػػػـك
كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارحيكمالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي



فمػػػػػػاأجبػػػػػػت  كػػػػػـذاسػػػػػػ لتي
كأنػػػػػػػػػػػػػػتقنػػػػػػػػػػػػػػديميكزيتػػػػػػػػػػػػػػي
زرقػػػػػػػػػػػػػصفػػػػػػػػػػػػػكؽبيتػػػػػػػػػػػػػي؟
(ّ)كرنػػػػيفقػػػػافيتيكصػػػػكتي؟




أمػػػػػػػػػػػيفػػػػػػػػػػػديتيؾأيػػػػػػػػػػػفأنػػػػػػػػػػػت
/َ/َ//َ///َ//َ/َ

مٍتفاعمفمتىفاعالتف
فػػػػػػػػيالقنػػػػػػػػديؿجػػػػػػػػؼ الزيػػػػػػػػتي

/َ/َ//َ/َ/َ//َ
مفمٍتفاعمفمٍتفاع

المػػػػػػك أمػػػػػػيأمػػػػػػازالػػػػػػتنجػػػػػػـك
/َ/َ//َ/َ/َ//َ

مٍتفاعمفمٍتفاعمف
كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارحيكمالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

///َ//َ///َ//َ
متىفاعمفمتىفاعمف




فمػػػػػػاأجبػػػػػػت  كػػػػػـذاسػػػػػػ لتي
/َ/َ//َ///َ//َ/َ

مٍتفاعمفمتىفاعالتف
كأنػػػػػػػػػػػػػػتقنػػػػػػػػػػػػػػديميكزيتػػػػػػػػػػػػػػي

///َ//َ/َ/َ//َ/َ
متىفاعمفمٍتفاعالتف
بيتػػػػػػػػػػػػػي؟زرقػػػػػػػػػػػػػصفػػػػػػػػػػػػػكؽ

/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ
مٍتفاعمفمٍتفاعالتف

كرنػػػػػػػػيفقػػػػػػػػافيتيكصػػػػػػػػكتي؟
///َ//َ///َ//َ/َ

متىفاعمفمتىفاعالتف
نظػػػـهػػػذاالمقطػػػععمػػػىاإليقػػػاعالنسػػػقيالعمػػػكدملمجػػػزكءالكامػػػؿ،بػػػػصكرتهالعػػػػركض

كػؿ،فنسػؽالشػطري،كلكفاألبياتكتبػتعمػى)متفاعالتف(كالضربمرفؿ)متفاعمف(صحيحة
يعتبػػرب متػػداخميففػػيالمكسػػيقىكالمعنػػى،كقػػداسػػتخدـمنفصػػميفكتابػػة،مػػفشػػطريفتػػانيسػػطرو

                                                           
.(ّّٓ،َّٕ،َّْ،ّٖٗ،ُْٔ)بالترتيبص،ِج،فمح(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمُ)
.(ْٗٓ،ْْٔ،َُّ)المرجعالسابؽ،بالترتيبص(ِ)
 .ّٕٗ،صالمرجعنفسه(ّ)



َُٖ

يفػػػياألحشػػػاء،كالعػػػركض،كاسػػػتخدـفػػػ)مٍتفػػػاعمف(كالمةيػػػرةمنهػػػا)متىفػػػاعمف(التفعيمػػػػةالػػػػسالمة
)متىفاعالتف(ك)مٍتفاعالتف(.المرفمة:الػضربالتفعيمػة

 :ف()متفاعال زوءة ووزنيا )متفاعمف(، والضرب مثاؿ عمى وزف الكامؿ، العروض مج

حينمايشككالنخيؿ"قصيدة"

يػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػيدمجئنػػػػػػػػػاإليػػػػػػػػػؾ...
...نرنػػػػػكإلػػػػػىالفجػػػػػرالجديػػػػػد

يمػؼالكػكف.ياسيدم. صمته


كفػػػػػػػػػػػػػػػيحنايانػػػػػػػػػػػػػػػااشػػػػػػػػػػػػػػػتهاءٍ
شػػػػػػػػػػػػػػالًؿالضػػػػػػػػػػػػػػياءٍكػػػػػػػػػػػػػػدفٍؽ

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبالء... (ُ)صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمته


يػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػيدمجئنػػػػػػػػػاإليػػػػػػػػػؾ...
/َ/َ//َ/َ/َ//َ

مفمٍتفاعمفمٍتفاع
نرنػػػػػكإلػػػػػىالفجػػػػػرالجديػػػػػد...

/َ/َ//َ/َ/َ//َ
مٍتفاعمفمٍتفاعمف

يمػؼالكػكفياسيدم.. صمته
/َ/َ//َ/َ/َ//َ

مٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف




كفػػػػػػػػػػػػػػػيحنايانػػػػػػػػػػػػػػػااشػػػػػػػػػػػػػػػتهاءٍ
///َ//َ/َ/َ//ََ

متىفاعمفمٍتفاعالف
كػػػػػػػػػػػػػػدفٍؽشػػػػػػػػػػػػػػالًؿالضػػػػػػػػػػػػػػياءٍ

///َ//َ/َ/َ//ََ
متىفاعمفمٍتفاعالف

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبالء. ..صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمته
/َ/َ//َ/َ/َ//ََ

مٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمفمٍتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالف


كحدةإيقاعيةمكسيقيةقائمةبذاتها،تضبطاإليقػاعتجدبالمقطعالشعرمالسابؽأتإذاقر
ككتابةكؿبيػتشػعرممكصػكؿحينها،فكتابةهذبالسطكرعمىهذاالشكؿصحيح،المكسػيقي

بعػػػدبػػػدءتعيػػػؽالمعنػػػىألنهػػػايفبػػػيفالشػػػطرحتػػػاجلهػػػذبالكقفػػػةيالشػػػاعركلكػػػفصػػػحيحأيضػػػا،
نػػػادلفرصػػػة،الشػػػاعرلمشػػػطراألكؿبالنػػػداء فاحتػػػاجإلػػػىالفصػػػؿبػػػيفالشػػػطريفكػػػييعطػػػيالمي

الشػػػكميكبػػػذلؾيكػػػكفالتػػػداخؿالمكسػػػيقيسكاحػػػد،فىػػػتكػػػكفعمػػػىنىالفػػػالقراءةعميهػػػاألاللتفػػػات،
 داعمانلممعنىالذمأرادالشاعرالكتابةفيه.

 

 

                                                           
 .َٖص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُُٖ

 :()متفاعمفمؿ، العروض مجزوءة ووزنيا )متفاعمف(، والضرب مثاؿ عمى وزف الكا

المرايا":قصيدة"

ًؾأمثؿي نهجي كالنهمي أخػػػػتابأنًتاألفضؿي
مفالسرابكييةزؿ (ُ)اليخدعنًؾماييحاؾي



ًؾأمثؿيػػػػأخ نهجي كالنهمي تابأنًتاألفضؿي
مٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعمفمٍتفاعمفَ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/

مفالسرابكييةزؿ اليخدعنًؾماييحاؾي
مٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفَ//َ///َ//َ///َ//َ///َ//َ/َ/

،نسػػػؽالعمػػػكدمهػػػذاالالناتجػػػةمػػػفتػػػداخؿالكحػػػداتاإليقاعيػػػةفػػػػيالكامػػػؿمكسػػػيقىجػػػدت
،أكعمػػىالنسػؽالمجػػزكء،سػؽالػػكافيلمكامػؿهنػاعمكديػػةالعػركضكالضػػربعمػىالنائدفالقصػ

ممػاأضػفىطػابعخػاصبػكزفالكامػؿ،صاحبمتكامؿالحركاتكالسكناتمكسيقيانتركتلحنان
كهػذا،ةتػارةأخػرليػكسػريعةغنائ،تكتنؼاإليقاعالعاـلمقصػائدتارةحركةمكسيقيةهادئةبطيئة

كلكػف،،الكاحػدالمتنكعػةضػػمفالنػػسؽاإليقػػاعييؤكدأفالدفقةالشعريةمميئةبالطاقةاإليقاعية
التةيػػرفػػيالدفقػػػةالشػػعكريةكاإليقػػػاعالخػػاصلكػػػؿقصػػيدةأنػػػتمالتنػػكعاإليقػػػاعيبفػػكارؽنةميػػػة

بسيطة.مكسيقية


 نسؽ شعر التفعيمة: إيقاع الكامؿ عمى . ب

(قصػػيدةمكزعػػةعمػػىثػػالثكعشػػريفنسػػؽالتفعمػة)كتػبالشػػاعرعمػػىكزفالكامػػؿمتبعػػان
%(مػفَٗ.ّْبنسػبة)(قصػيدةخمسعشػرةالمجمديفاألكؿكالثاني،حيثضـالمجمداألكؿ)

تنطػػؽحينمػػا،الضػػياعبقافمػػةلسػػنا،مػػنهـرجػػؿكهػػي)قصػػائدبحػػرالكامػػؿفػػيالمجمػػد،مجمػػؿ
،الكػػالـآخػػر،الػػريحفػػيتػػرقصكممػػات،الفمسػػطينيالشػػاؿحكايػػة،أحػػد...أحػػد،تقػػديـ،البحيػػرة

                                                           
 .ٕٓص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُِٖ

جيػػػؿ،كػػػالـآخػػػر،تػػػدكرمازالػػػتاألرض،المسػػػاءركايػػػة،البشػػػارة،دركيػػػشدمحمػػػكإلػػػىرسػػػالة
.(ُ)(القديـالنبع،الصحكة

%(مفقصائدبحرالكامؿنفسهِِ.ِِبنسبة)قصائد(ثمانينماضـالمجمدالثاني)يب
،يابسػاخبػزاكػافكػـ،الزعتػرمعػفشػيءه،القػديـالنبػع،سػراييفكعفػكان):كهػيفيالمجمدالثػاني،

تنػػػػتفضلمقػػػدسمػػػفقصػػػػيدة)،نػػػذكرجػػػػزءان(ِ)(لجػػػكء،الحػػػػركؼتنػػػتفضلمقػػػػدس،صػػػياـ،أشػػػهد
(كمثاؿعمىكزفالكامؿفينسؽالتفعيمة:الحركؼ

ريصكاالصفكؼ
لمقدستنتفضالحركؼ

إلىسيؼ كتنطمؽالسيكؼسيؼه
رصكاالصفكؼ

فمقدتكلىعهديمفقرعكاالدفكؼ.. 
هـألكؼ عهدالذيفتسمقكاكتممقكا..ك
...يكلدمفجديدهذاهكالزمفالفمسطيني

(ّ)فاقرأعميناماتريد


ريصكاالصفكؼ
(مٍتفاعالف)ََ//َ/َ/

لمقدستنتفضالحركؼ
(مٍتفاعمفمتىفاعالف)ََ//َ///َ//َ/َ/

إلىسيؼ كتنطمؽالسيكؼسيؼه
(مٍتفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعالف)ََ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ/


االصفكؼرصك
(مٍتفاعالف)ََ//َ/َ/




                                                           
ص،بالترتيبُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
(ُِ،ِّ،َْ،ََُ،ُِِ،ُّٖ،َِٖ،ُِِ،ِْٓ،َِٓ،ُِٔ،ُِٕ،ِٕٕ،ِٗٗ،ّْٕ).
.(ّٖٓ،ّٖٕ،ُّٓ،ِْٗ،َِٓ،ِِٕ،ٓٔ،ُٖ)ص،بالترتيبِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
.ِِٕصالمرجعالسابؽ،(ّ)



ُّٖ

فمقدتكلىعهديمفقرعكاالدفكؼ.. 
(متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعالف)ََ//َ///َ//َ/َ/َ//َ///

عهدالذيفتسمقكاكتممقكا..كهـألكؼ 
(مٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمتىفاعالف)ََ//َ///َ//َ///َ//َ///َ//َ/َ/

...يكلدمفجديدينيهذاهكالزمفالفمسط
(مٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعالف)ََ//َ///َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ/

فاقرأعميناماتريد
.(مٍتفاعمفمٍتفاعالف)ََ//َ/َ/َ//َ/َ/



مػفاعتمدتنكعأعػدادالتفعيمػةفػيالسػطكرالشػعرية،بحسػبالدفقػةالشػعكريةكمػاتتطمػب
مأكطكلػه،تجػدهػذاالتنػكعفػيجميػعالقصػائد،فػيعػددكركدالتفعيمػةفػيقصرالسطرالشػعر

.السطكرالشعرية،المتتالية،بحسبالهندسةالتيارتضاهاالشاعرلكؿقػصيدة
التػػيكتبهػػاعمػػىكزفالكامػػؿإلػػىالتفعيمػػةاألصػػميةكافػػةلقػػدلجػػ الشػػاعرفػػيالقصػػائد

قصيدةمن أنتجتالتفعيمةالسالمةكالمةيرةطاقةمكسيقيةه،كقدباإلضافةإلىمشتقتها،فمـتخؿي
ضػمفالبنيػةاإليقاعيػةلكػؿكػؿتفعيمػةإيقاعيػة،فيالتشكيالتاإليقاعيػةالناتجػة،متنكعػةبتنػكع

 ،مماأثرلالنسؽاإليقاعيلمكامؿ.ةقػصيد
 

 إيقاع الوافر: -2

 .(ُ)عيمته)مفاعمتف(حركاته،كقيؿلكفكرأجزائه،كأصؿتفلتكفرسميالكافركافران

 :عمودينسؽ الالعمى  لوافرإيقاع ا . أ

يتشػػكؿإيقػػاعالػػكافرالعمػػكدممػػفتكػػرارتفعيمػػة)مفػػاعمتف(سػػتمػػراتفػػيالػػكافرالتػػاـ،
كيككفالعركضكالضربعمىالتفعيمةاإليقاعيػةالمةيػرةمػفالتفعيمػةاألصػمية)مفػاعمتف(كذلػؾ

مػفالتفعيمػة،فتبقػىمنهػا)مفاعػؿ(ثػـتحكلػتبتسكيفالمتحػرؾالخػامسكحػذؼالسػببالخفيػؼ
إلى)فعكلف(.

                                                           
 .ٖٖالعركضكالقافيةكفنكفالشعر،إيميؿيعقكب،ص(ُ)



ُْٖ

،(ُ)كاحػػػدمثمهػػػاكضػػػهاألكلػػػى)فعػػػكلف(كلهػػػاضػػػربكلػػػهعركضػػػافكثالثػػػةأضػػػرب،عر
كقػدنظػػـمحمػكدمفمػح)خمسػػيف(.(ِ)كالعػركضالثانيػةمجػػزكءةككزنهػا)مفػاعمتف(كضػػربهامثمهػا

العددالكميلقصػائدالمجمػديف،منهػا%(مفْٕ.ُُقصيدةعمىالنسؽاإليقاعيلمكافربنسبة)
%(مػػفقصػػائدالمجمػػدنفسػػه،ك)خمػػسَِ.ٖ)خمػػسعشػػرة(قصػػيدةفػػيالمجمػػداألكؿبنسػػبة)

%(مفقصائدالمجمدنفسه،فيماشػكؿنسػؽّٖ.ُّكثالثكف(قصيدةفيالمجمدالثانيبنسبة)
نفسػػهبحػػرال%(مػػفقصػػائدٕٔ.ٖٔالعمػػكدمفػػيالمجمػػداألكؿ)ثػػالثعشػػرة(قصػػيدةبنسػػبة)

%(مػفقصػائدِٗ.ْٗكالمجمدنفسهأيضا،ك)ثالثكثالثكف(قصيدةفيالمجمدالثانيبنسػبة)
أيضا.ذاتهنفسهفيالمجمدبحرال

،جاءمنهػافػيالمجمػدمجمديفكضربهافقطفيالكقدكتبالشاعرعمىالعركضاألكلى
إيضػاحشػعرم،الراحمػكف،إليػؾكهػي:)آسػاـ،عمىالنسؽالعمػكدم(قصيدةعشرةثالثاألكؿ)

يػػاقمػػرمالمسػػجى،مقطػػعمػػفأغنيػػةالرحيػػؿ،أغػػردبالقصػػيدةكػػؿيػػكـ،الجػػكع..الجػػكع،أغنيػػة
فػػػيالمجمػػػدالثػػػانيك،(ّ)(صػػػمكدلممخػػػيـالفمسػػػطيني،غػػػداأمضػػػي،كلػػػدم،كاظمػػػةمرثيػػػة،نػػػزار

ألنػؾصجػدا،أحكاؿ،مكاؿفمسػطينيخػا،كهي:)عمىالنسؽالعمكدم(قصيدةكثالثكفثالث)
سػػنكاتالشػػعرالمقفػػى،نحػػفكهػػـ،سػػ لتؾ،آخػػرالقطػػرات،الصػػبح،كهػػـ،الشػػهيد،رأم،مسػػمـ،

أحمـأف،معػذرةككاطرفيالستيف،،خكصية،اليرمكؾ،أغمشريشيبدـالقكافي،ديكؾكدجاج
،عيػػاؿ،عتػػاب،عنػػدماتصػػفرالشػػاـ،يػػاأبػػاتمػػاـ،البريػػدكصػػؿمػػفغػػزة،غػػزةجيمهػػاجيػػؿفريػػد

عتػابآخػػر،رمضػافجديػػد،جػكائز،سػػامحني،شػػكؽ،عػكدم،نسػػاء،تشػكيؿ،نرحػػببالحضػػكر
 .(ْ)(األمهات

 

 

 

                                                           
.ُٓصالتبرزم،الخطيبكالقكافي،العركضيفالكافي(ُ)
.ِٓص،المرجعالسابؽ(ِ)
بالترتيبص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحّ)
(ُّٖ،َُْ،ُٔٗ،َُٕ،َِٗ،َُّ،َّٕ،ُّٔ،َّّ،ّّٓ،ّٔٔ،َّٖ،ّٗٔ). 
،ُّْ،ُّٔ،ُّٓ،ُِّ،ُُّ،ُِٗ،ُِٖ،ْْ،ِْ،ِٖ،َُ،ِٔ،ٖبالترتيبص)،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحْ)

َِٖ،ُٔٗ،َُٖ،ُْٖ،ُِٔ،ُّٗ،َِٓ،ُِّ،ِٖٗ،ََّ،ِّّ،ّّٗ،ِّْ،ّْٓ،ّْٗ،ّّٕ،ّٕٗ،ّٖٖ،َْْ،ْْٓ). 



ُٖٓ

الجكع....الجكع  ""قصيدة:عروضو األولى )فعولف( وليا ضرب واحد مثميامثاؿ عمى 

المسػػػػػػػػػػممكفكالنبػػػػػػػػػػالي يمػػػػػػػػػػكتي
كنحيػػػػػػػػاالعمػػػػػػػػرأكتػػػػػػػػارانكقصػػػػػػػػفان
كننسػػػػػػػػػػػىإخػػػػػػػػػػػكةفػػػػػػػػػػػياهللذرت



كالخصػػػػػػاؿكنهػػػػػػرؼبالم كػػػػػػاـر
كقػػػػاؿ كنحيػػػػاالعمػػػػرفػػػػيقيػػػػؿو
(ُ)بهـكؼالزمافعمىالرماؿ





المسػػػػػػػػػػممكفكالنبػػػػػػػػػػالي يمػػػػػػػػػػكتي
//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ

مفاعٍمتفمفاعمىتففعكلف
كنحيػػػػػػػػاالعمػػػػػػػػرأكتػػػػػػػػارانكقصػػػػػػػػفان

//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ
مفاعٍمتفمفاعٍمتففعكلف
كننسىإخكةفياهللذرت

//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ
مفػػػػػػػػػػاعٍمتفمفػػػػػػػػػػاعٍمتففعػػػػػػػػػػكلف



كالخصػػػػػػاؿ كنهػػػػػػرؼبالمكػػػػػػاـر
//َ///َ//َ///َ//َ/َ

مفاعمىتفمفاعمىتففعكلف
كقػػػػاؿ كنحيػػػػاالعمػػػػرفػػػػيقيػػػػؿو

//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ
مفاعٍمتفمفاعٍمتففعكلف
هـكؼالزمافعمىالرماؿ

//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ
مىتففعػػػػػػػكلفمفػػػػػػػاعٍمتفمفػػػػػػػاع


 

":نحفكهـ"قصيدةكمفالمجمدالثاني،

أننسػػػىفػػػػيدركبالقػػػػدسليمػػػػى
كفترنػػػػػػػػكأننسػػػػػػػػىأعػػػػػػػػيفالميمػػػػػػػػ

محػػػػػػػػػاؿأفنقػػػػػػػػػكؿلقػػػػػػػػػدنسػػػػػػػػػينان


كليمػػػػػػػىتسػػػػػػػتةيثكتسػػػػػػػتجير؟
كأعشاشػػػػانتحػػػػفلهػػػػاالطيػػػػكر؟

(ِ)تناالسػطكركأفتمحىبمحن




أننسػػػىفػػػػيدركبالقػػػػدسليمػػػػى
//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ
عٍمتفمفاعٍمتففعكلفمفا

أننسػػػػػػػػىأعػػػػػػػػيفالميمػػػػػػػػكفترنػػػػػػػػك
//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ

مفاعٍمتفمفاعٍمتففعكلف




كليمػػػػػػػىتسػػػػػػػتةيثكتسػػػػػػػتجير؟
//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ

مفاعٍمتفمفاعمىتففعكلف
انتحػػػػفلهػػػػاالطيػػػػكر؟كأعشاشػػػػ

//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ
مفاعٍمتفمفاعمىتففعكلف


                                                           

.َّٕ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
 .ِْ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)



ُٖٔ

محاؿأفنقكؿلقدنسينان
//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ

مفػػػػػػػػػاعٍمتفمفػػػػػػػػػاعمىتففعػػػػػػػػػكلف


كأفتمحػػػػىبمحنتنػػػػػاالسػػػػػطكر
//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ

مفػػػػػػاعٍمتفمفػػػػػػاعمىتففعػػػػػػػكلف


كذلػؾبتسػكيفالمتحػرؾالخػامس)مفػاعمتف(كالشؾأفالتةيرالحاصؿلمتفعيمةالسػالمة
بالتفعيمػػػةلمسػػػرعةكالحركػػػةيتجػػػػهتحكلػػػتإلػػػى)فعػػػكلف(.فكحػػػذؼالسػػػببالخفيػػػؼمػػػفالتفعيمػػػة،

لػػـتسػػيطر،ألفالتفعيمػػةالسػػالمةتتسػػـبالسػػرعةكالحركػػةلقصػػائدالسػػابقةمكجػػة،فااإليقاعيػػةالمت
،حيػػثاتجهػػتالقصػػائدعمػػىنسػػؽالػػكافرإلػػىفػػيكػػؿقصػػيدةمػػفالقصػػائدالسػػابقةالػػنصعمػػى

بيػػتمػػفأبياتهػػامػػفمشػػتقةاعتمػػادعػػركضكضػػربمخػػالفيفلمتفعيمػػةاأل صػػمية،كمػػالػػـيخػػؿي
التفعيمةالسالمةساكنةالخامس.



 :تفعيمةإيقاع الوافر عمى نسؽ ال . ب

،احتػكللمجمػداألكؿعمػىقصػيدتيفكهمػاقصائدفقػطأربعكتبمفمحعمىنسؽالتفعيمة
كضػػـ،نفسػػهفػػيالمجمػػدبحػػرال%(مػػفقصػػائدّّ.ُّبنسػػبة)(ُ)(،السػػؤاؿفػػيبيػػركت)غػػزؿ

بنسػػػػبة(ِ)(،فمسػػػػطيني)صػػػػباحالخيػػػػر...صػػػػباحالزعتػػػػرقصػػػػيدتيفأيضػػػػاكهمػػػػاالمجمػػػػدالثػػػػاني
عمػى نسػؽ  مثػاالً قصػيدة)السػؤاؿ(،نػكرد%(مفمجمكعقصائدالكافرفػيالمجمػدنفسػهُٕ.ٓ)

:التفعيمة في الوافر

كتس لنيعفالشفؽالحبيبككيؼالي تي
عفاألحالـفيداكمةالصمت؟

كعفهمسيكعفجرحيكعفمكتي؟كعفشدكم
....كتس لني.كتس لني

(ّ)كأبصرفيحطاـالك سبعضمالمحالكقت


كتس لنيعفالشفؽالحبيبككيؼالي تي
(مفاعمىتفمفاعمىتفمفاعمىتفمفاعمىتف)َ/َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ///َ//


                                                           
 .(ِِٕ،ٕٓالترتيبص)،بُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
.(ّٓٗ،َُ)،بالترتيبصِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
.ِِٕ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحّ)



ُٖٕ

عفاألحالـفيداكمةالصمت؟
(مفاعٍمتفمفاعٍمتفمفاعٍمتف)َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//

كعفشدكمكعفهمسيكعفجرحيكعفمكتي؟
(مفاعٍمتفمفاعٍمتفمفاعٍمتفمفاعٍمتف)َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//

....كتس لني.كتس لني
(مفاعمىتفمفاعمىتف)َ///َ//َ///َ//

كأبصرفيحطاـالك سبعضمالمحالكقت
(مفاعمىتفمفاعٍمتفمفاعمىتفمفاعمىتف)َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ///َ//

 

مفاعتمدتنكعأعدادالتفعيمةفيالسطكرالشعرية،بحسبالدفقةالشعكريةكماتتطمب
قصرالسطرالشعرمأكطكله،تجدهذاالتنكعفيجميعالقصائد،فيعددكركدالتفعيمةفي

الشاعرلكؿقػصيدة،كتنػكعالتفعيمةفيالسطرماارتضابالسطكرالشعرية،المتتالية،بحسب
تبرزجماليةإيقاعشعرالتفعيمة.ةدإيقاعيابعأالشعرمله



 :إيقاع المتدارؾ -3

سػػػػميبالمتػػػػدارؾألفاألخفػػػػشاألكسػػػػطتػػػػدارؾبػػػػهعمػػػػىالخميػػػػؿالػػػػذمأهممػػػػه،كسػػػػمي
تػػدارؾمػفبحػػرالمتقػارب،ألنػػؾكقػداشػػتؽبحػرالم،(ُ))المتػداًرؾ(ألنػهلحػػؽبالمتقػاربكتداركػػه

كمػنهـمػفيسػميه)االمحػدث(لحداثػةعهدهػه،.(ِ)تقكؿ)لففعكلففعك(فيصير)فػاعمففػاعمف(
فهكلـيكفضػمفالبحػكرالتػياسػتقرأهاالخميػؿمػفالشػعرأك)المخترىع(ألفاألخفشاخترعه،

 .(ّ)العربي

 نسؽ الشعر العمودي: عمى إيقاع المتدارؾ . أ
:ت تيفيكؿشطرأربعمراتكقكلؾتفعيالتكأصمهثماني

فاعمففاعمففاعمففاعمففاعمففاعمففاعمففاعمف

كأربعػػػيف(قصػػػيدةعمػػػىالنسػػػؽاإليقػػػاعيلممتػػػدارؾبنسػػػبةانكقػػػدنظػػػـمحمػػػكدمفمػػػح)تسػػػع
%(مػػفالعػػددالكمػػيلقصػػائدالمجمػػديف،منهػػا)خمػػسعشػػرة(قصػػيدةفػػيالمجمػػداألكؿِْ.ُُ)

                                                           
 ُُٔ،صيعقكبالمعجـالمفصؿفيعمـالعركضكالقافيةكفنكفالشعر،إيميؿبديع(ُ)
.ُّٖطيبالتبريزم،صينظر:الكافيفيالعركضكالقكافي،الخ(ِ)
 .ُُٕ،صيعقكبالمعجـالمفصؿفيعمـالعركضكالقافيةكفنكفالشعر،إيميؿبديع(ّ)



ُٖٖ

ك)أربػعكثالثػكف(،كقدجاءتكمهاعمىنسؽالتفعيمة%(مفقصائدالمجمدنفسهَِ.ٖة)بنسب
كتػػػػبعمػػػػىنسػػػػؽ%(مػػػػفقصػػػػائدالمجمػػػػدنفسػػػػه،كْْ.ُّقصػػػػيدةفػػػػيالمجمػػػػدالثػػػػانيبنسػػػػبة)

نفسػػهفػػيبحػػرالد%(مػػفقصػػائِٖ.ٖٓ(قصػػيدةفػػيالمجمػػدالثػػانيبنسػػبة)عشػػريف)العمػػكدم
،اإلسػالـ،السػعيدالعيػد،اإليمػافشػبؿيػاغػرد،الجئػكف،قسػكة،مػةالقكهػي:)،أيضاذاتهالمجمد
يػا،مدرسػتي،فمسػطيفأغنيػة،الفجر،رمضافياأهالأهال،النبع،بحر،عصفكرم،القمـ،بمدم
بػػفعمرا،نادينػػشػػرفتـجئػػتـ،بالريحػػافكنحيػػيكـ،المدرسػػيةالحفػػالتفػػيترحيبيػػةأناشػػيد،كلػػدم

.%(ِ.ُْ(قصيدةعمىنسؽالتفعيمةبمعدؿ)ةشركجاءت)أربعع.(ُ)(الخطاب

يفػقدأجازعمماءالعػركضكاألصمي)فاعمف(لـيكتبالشاعرأمقصيدة،عمىكرزنه
ثػـسػكنكاالعػيففجػاءعمػى)فٍعمػف(،،(ِ)بحركػةالعػيفالخبففجػاءعمػى)فًعمػف(تفعيمتهاألصمية

عرفػػيجميػػعقصػػائدبالتػػيجػػاءتكقػػدخمػػطالشػػا،(ّ)كسػػمكبالةريػػب،كالمتسػػؽ،كركػػضالخيػػؿ
،كيجكزأفيجتمعالخػبفكالقطػعفػيالبيػتالكاحػدبػ ففٍعمف()كزفالمتدارؾبيف)فًعمف(كعمى

مخبكنةكبعضهامقطكعة.بحرالت تيبعضتفعيالت

 عمى وزف )فْعمف(: ضربياجاء "، و قصيدة "القمة ومما أنشد الشاعر عمى وزنو

كهداياالقمةمشهكدةأبشرفالقمةمعقكدة 
عبرالتاريخكمنككدبلفتبقىأمتناهمال
(ْ)مفمنايرضىتهكيدبفاألقصىقبمتنااألكلى



أبشرفالقمةمعقكدة*كهداياالقمةمشهكدة
/َ/َ/َ/َ///َ/َ/َ///*َ/َ/َ///َ/َ/َ

فٍعمففٍعمففعًمففٍعمف*فًعمففٍعمففًعمففٍعمف
اهمال*عبرالتاريخكمنككدبلفتبقىأمتن

/َ/َ/َ/َ///َ///َ/*َ/َ/َ/َ///َ/َ/َ
فٍعمففٍعمففًعمففًعمف*فٍعمففٍعمففًعمففٍعمف

                                                           
،بالترتيبصِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
(ُّّ،ُُْ،ُِْ،ِْٖ،ِْٗ،ُّْ،ِّْ،ّّْ،ّْٓ،ّْٗ،َْْ،ُْْ،ِْْ،ْْْ،ْْٓ،َْٓ،ُْٓ،ِْٓ،ّْٓ،ْٓٔ).
 .ُّٗيالعركضكالقكافي،الخطيبالتبريزم،صينظر:الكافيف(ِ)
:المرجعالسابؽ،الصفحةنفسها.ينظر(ّ)
.ْٔٓ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحْ)



ُٖٗ

فاألقصىقبمتنااألكلى*مفمنايرضىتهكيدب
/َ/َ/َ/َ///َ/َ/َ/*َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ

 فٍعمففٍعمففًعمففٍعمف*فٍعمففٍعمففٍعمففٍعمف
 

المخبكنػػػةكالمقطكعػػػة،فتكػػػررتاألكلػػػىالحػػػظأفالشػػػاعردمػػػمبػػػيفالتفعيمػػػةأفتييمكػػػف
)سبع(مراتكتكررتالثانية)سبععشرة(مرة،كهذامايفسػرسػرعةاإليقػاعفػيالػنص.كمػاأف

الضربفيهذاالنصجاءعمىشكؿتفعيمة)فٍعمف(عمىامتدادالقصيدة.

 عمى وزف )فِعمف(: بمدي"، وجاء ضربيادة "ومما أنشد الشاعر عمى وزنو أيضا، قصي

أركمأركمأحمػػػػػػػػػػػػػىخبػػػػػػػػػػػػػر
عػػػػػفبمػػػػػدالخيػػػػػركالمنهمػػػػػر
مػػػػفمكػػػػةفاضػػػػتأشػػػػعارم



عػػػػػفأغمػػػػػىبمػػػػػديػػػػػاعمػػػػػرم
عػػػػػػػػػفبمػػػػػػػػػدالحؽالمنتصػػػػػػػػػر
(ُ)فػػػػػػيمكػػػػػػةغنػػػػػػتأطيػػػػػػار




أركمأركمأحمػػػػػػػػػػػػػىخبػػػػػػػػػػػػػر
/َ/َ/َ/َ/َ/َ///َ

فٍعمففٍعمففٍعمففًعمف
عػػػػػفبمػػػػػدالخيػػػػػركالمنهمػػػػػر

/َ///َ/َ/َ/َ///َ
فٍعفًعمففٍعمفلففًعمف

مػػػػفمكػػػػةفاضػػػػتأشػػػػعارم
/َ/َ///َ/َ/َ/َ/َ

فٍعمػػػػػػففٍعمػػػػػػففٍعمػػػػػػففٍعمػػػػػػف


عػػػػػفأغمػػػػػىبمػػػػػديػػػػػاعمػػػػػرم
/َ/َ/َ///َ/َ///َ

فٍعمففٍعفًعمفلففًعمف
عػػػػػػػػػفبمػػػػػػػػػدالحؽالمنتصػػػػػػػػػر

/َ///َ/َ/َ/َ///َ
فػػػٍعفًعمػػػففٍعمػػػفلػػػففًعمػػػف

مكػػػػػػػػةغنػػػػػػػػتأطيػػػػػػػػارفػػػػػػػػي
/َ/َ///َ/َ/َ/َ/َ

فٍعمػػػػػػففٍعمػػػػػػففٍعمػػػػػػففٍعمػػػػػػف
 

لجػػ الشػػاعرفػػيالبيػػتاألكؿكالثػػانيإلػػىتفعيمػػة)فًعمػػف(فػػيضػػربالبيػػت،إالأنػػهانتقػػؿ
فيالبيتالثالػثإلػىتسػكيفالعػيفلتصػبحتفعيمػة)فٍعمػف(هػيالضػرب،كقػدانسػحبذلػؾعمػى

بيفالتفعيمتيففيضربالبيتكعركضه،كبالنسػبةلمعػركضالنصب كممه،حيثخمطالشاعر
جدعركضامخبكنةكأخرلمقطكعةفيالخبفكالقطعدكفأفيمزمافقدتكالضربفيجكزفيهما

                                                           
.ْْْ،صِاألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح،ج(ُ)



َُٗ

،كمػػاجمػػعالشػػاعرأيضػػابػػيفالتفعيمتػػيفعمػػى(ُ)القصػػيدةالكاحػػدةككػػذلؾبالنسػػبةإلػػىالضػػرب
امتدادالقصيدة.

(ثػـَ)/جدبيػ تيبسػببخفيػؼفتعرفصؿبيفبعضالتفعيالتالحظأفالشاإالأنؾت
(،كقػدتكػررَ(،ثـيعكدالستكماؿالتفعيمةاألكلػىبسػببخفيػؼآخػر)/َبفاصمةصةرل)///

أمقصػيدةمػفهػذا)الفصػؿ(، ذلؾفيجميعكتاباتالشاعرعمىبحرالمتدارؾحيػثلػـتخػؿي
فسممتبعضأبياتها،كقدتكررذلؾفيال مقطكعةالسابقة)ثالث(مرات،فيقكله:كا،

عفأغمىبمدياعمرم -
/َ/َ/َ///َ/َ///َ 

عفبمدالخيركالمنهمر -
/َ///َ/َ/َ/َ///َ

عفبمدالحؽالمنتصر -
/َ///َ/َ/َ/َ/// 

-  

 نسؽ شعر التفعيمة: عمى إيقاع المتدارؾ . ب

يدةفيالمجمداألكؿأمما(قصة)خمسعشرعمىبحرالمتدارؾالشاعركتبجاءأف
،الحمػػىكهػػي:)كقػػدجػػاءتكمهػػاعمػػىنسػػؽالتفعيمػػة،%(مػػفإجمػػاؿالقصػػائد،َِ.ٖيعػػادؿ)
يػا،معػذرة،بيسػافآب،بيسػافتسػكفقمبيكفي،االنسجاـيخكنهاحركؼ،الكمماتتتقاطعحينما
فػيثراثػرات،بػاءالةربػالدفػيالطقػكس،كضػعخػذ...التاسػعالتمػريف،جػدانمضػيئةكممػات،ليؿ
.(ِ)(األخيرلممساءمرثية،البحيرة،اليكميلمتعبمحطات،حممتليمةكذات،مضىفزم

(قصػػػػيدةمػػػػفقصػػػػائدالمجمػػػػدالثػػػػانيعمػػػػىنسػػػػؽالتفعيمػػػػةبمعػػػػدؿةعشػػػػركجػػػػاءت)أربػػػػع
،كأذفعػيف،ميفتػرلنبػ ،الةريػبصالة،كماءطيفه،المشهد،قكؿ،المدرسة%(،كهي:)ِ.ُْ)

.(ُ)(بيركت،نيالف،الزهايمر،بكىقدكمهـ،أميقالت،عراقيةأسئمة،قافمةالأجراس

                                                           
 .ُُٗ،صيعقكبالمعجـالمفصؿفيعمـالعركضكالقافيةكفنكفالشعر،إيميؿبديع(ُ)
،بالترتيبصُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
(ُّ،ّٔ،ّٖ،ْٓ،ْٕ،ّٓ،َٔ،ٔٔ،ٖٕ،ٗٓ،ُٖٕ،ُٗٔ،َُِ،ِِِ). 
،بالترتيبصِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
(ْ،ْٕ،ٖٕ،َُْ،َُٖ،َُُ،ُُُ،ُُٗ،َِٖ،َِٗ،ِْٖ،ِّٖ،ّْٗ،ّٕٗ).



ُُٗ

ها:قصيدة"الحمى"،كقدقاؿالشاعرفيمف قصائد المجمد األوؿ عمى نسؽ التفعيمة

عينامعميؾتحكطانؾبالخكؼ
تحكطانؾبالدمع

كتحترقافمفاألكهاـ
عيناممسمرتافكأنتأماميباقةكردو

ماءلـيسعفهاال
كسفرمفآالـ

عينامتهزافالةرفةكؿالةرفة
(ُ)عؿاألشياءتقدـليتفسيرانعفهذاالداءالمحمكـ

عينامعميؾتحكطانؾبالخكؼ
(فٍعمففًعمففًعمففٍعفًعمفلففىػػػػ)/َ/َ///َ/َ///َ///َ/َ/

تحكطانؾبالدمع
(ػػػػًعمففٍعفًعمفلففى)/َ/َ///َ/َ//

كتحترقافمفاألكهاـ
(ًعمففًعمففًعمففاعالف)ََ/َ/َ///َ///َ//

عيناممسمرتافكأنتأماميباقةكردو
(فٍعمففًعمففًعمففًعمففًعمففٍعمففًعمففعػػٍ)َ/َ///َ/َ/َ///َ///َ///َ///َ/َ/

لـيسعفهاالماء
(لففٍعمففاعالف)ََ/َ/َ/َ/َ/

كسفرمفآالـ
(فعمػػيفٍعمففاعالف)ََ/َ/َ/َ////

عينامتهزافالةرفةكؿالةرفة
(فٍعمفلففٍعمففًعمففٍعمففٍعفًعمف)َ/َ/َ/َ///َ/َ/َ/َ///َ/َ/

عؿاألشياءتقدـليتفسيرانعفهذاالداءالمحمكـ
/َ/َ/َ/َ///َ///َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ/ََ

فٍعمففٍعمففاعالفمففٍعمففعٍفٍعمففٍعمففًعمففًعمف
 

                                                           
 .ُّ،صُج،دمفمح(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكُ)



ُِٗ

عربيفالتفعيمةالمقطكعةكالمخبكنة،إالأنهاختارتفعيمة)فاعالف(عمىعادتهدممالشا
ليخػػتـفيهػػاكػػؿسػػطرشػػعرمكامػػؿ،حيػػثاتصػػمتاألسػػطرالشػػعريةببعضػػهاعػػفطريػػؽلجػػكء

كير(ثػػػـعنػػػدمايتكقػػػؼعػػػفالتػػػدكيريخػػػتـبتفعيمػػػة)فػػػاعالف(كهػػػيمػػػفالشػػػاعرإلػػػىتقانػػػة)التػػػد
جكازاتالمتدارؾفيآخرالشطرأكالسطرالشعرم.

الحظأفالشاعرلج هناأيضاإلىالفصؿبيفالتفعيالتثالثمراتمتفرقػةكمػالكنؾت
(ََ/َ/َ/َ////كسػفرمػفآالـ):جاءفيالنصالسابؽ،إالأفالخط الػذمكقػعفيػهقكلػه

فمـتكتمؿالتفعيمةاالكلىمماأدلإلىكجكدخمؿفيالكزفالعركضي.


 إيقاع المتقارب:  -4

لتقاربأكتادببعضهامفبعػض،ألنػهيصػؿبػيفكػؿكتػديفسػببمتقارباالمتقاربسمي
 .(ِ)كقيؿسميكذلؾاتقاربأجزائهكعدـطكلهافكمهاخماسية.(ُ)كاحد

 لنسؽ العمودي:إيقاع المتقارب عمى ا . أ

كؿشطر:مراتفيفت تيأربع(فعكلف)،كأصمهءهكعمىثمانيةأجزا

 فعكلففعكلففعكلففعكلففعكلففعكلففعكلففعكلف

كلهعركضافكستةأضػرب،فعركضػهاألكلػىسػالمةكلهػاأربعػةأضػرب،كضػربهااألكؿ
كالضػربالثالػثمػف،ه)فعػكٍؿ(مثمها،كالضػربالثػانيمػفالعػركضاألكلػىمنػهمقصػكر،ككزنػ

كالضػػربالرابػػعمػػفالعػػركضاألكلػػىمنػػهأبتػػر،،العػػركضاألكلػػىمنػػهمحػػذكؼ،ككزنػػه)فعػػٍؿ(
 ،كعركضهالثانيةمجزكءة.(ُ)ككزنه)فٍؿ(

المجػزكءبػؿاكتفػىبالكتابػةعمػىهػذااإليقػاعفػيإيقػاعالمتقػاربكلـيكتبالشاعرعمػى
فػػي)فعػػكلف(اعتمػػداإليقػػاعفػػيالقصػػائدعمػػىتكػػرارالتفعيمػػةكقػػدنسػػؽالشػػعرالعمػػكدمالتػػاـ.

،كالمةيػػػػرةمنهػػػػا)فعػػػػكلف(السػػػطرالشػػػػعرمكالمكسػػػػيقي،كجػػػػاءتأحشػػػػاؤهامػػػػفالتفعيمػػػػةالسػػػػالمة
) فػػينهايػػةالسػػطكر،()فعػػكلفكفعػػؿالسػػالمةكالمةيػػرةعػػف:،كلػػـتخػػػرجالتفعيمػػػةاألخيػػػرة)فعػػكؿي

                                                           
.ُِٗينظر:الكافيفيالعركضكالقكافي،الخطيبالتبريزم،ص(ُ)
 .ُُِ،صيعقكبالمعجـالمفصؿفيعمـالعركضكالقافيةكفنكفالشعر،إيميؿبديع(ِ)
.ُِٗ-ُِّينظر:الكافيفيالعركضكالقكافي،الخطيبالتبريزم،ص(ُ)



ُّٗ

كأربعػػػيف(أربػػػعفقػػدكتػػػبعمػػػىنسػػػؽالمتقػػػارب)،ئدفػػػينمطػػػيفمقصػػػالفجػػػاءتالتفعيمػػػػةاألخيػػػػرة
ضػػػػـالمجمػػػػداألكؿ)سػػػػبععشػػػػرة(،(%َٗ.َُقصػػػػائدالمجمػػػػديفبنسػػػػبة)يجمػػػػالإمػػػػفقصػػػػيدة

كعشػػريف(ان%(مػػفإجمػػاليقصػػائدالمجمػػد،كمػػاضػػـالمجمػػدالثػػاني)سػػبعِٗ.ٗقصػػيدةبنسػػبة)
عىالنسؽالعمكدمائد)ثالث(قصمنها%(مفإجماليقصائدالمجمد،ٕٔ.َُقصيدةبنسبة)

كتقبؿربنا%(مفإجماليقصائدالمتقاربفيالمجمد،كهي:)ٓٔ.ُٕفيالمجمداألكؿبنسبة)
،كمنهػػا)سػػبع(قصػػائدمػػفقصػػائدالمتقػػاربفػػيالمجمػػد(ُ)(أمنيػػة،صػػديقيكػػافمػػفإلػػى،دعػػاء

الحيػاةأميػريػاغػداكهػي)،نفسػهفػيالمجمػدالثػانيبحرال%(مفقصائدِٗ.ِٓالثانيينسبة)
.(ِ)(العقيدةنداء،عتابالماءيفكبيف،دعكة،قرار،اختيار،سؤاؿ،الجميؿ

لكنػهلػـيكتػبعمػىأضػربهاسػالمةكالاألكلػىعػركضالمتقػاربعمػىكردكتبمفمحكمػا
الضػربالثالػثعمػىكمػاكتػبمثمهػا،الػذميػ تيضربهااألكؿبؿاكتفىبالكتابةعمى،األربعة

.فالعركضاألكلىمنهمحذكؼ،ككزنه)فعٍؿ(م

كقػػدتكزعػػتقصػػائدبالعمكديػػةالعشػػرةبػػيفهػػذاالعػػركضكهػػذيفالضػػربيف،فكػػافلمضػػرب
فمػفالمجمػداألكؿكهمػػا:)ربنػاكتقبػػؿدعػاء،إلػػى)فعػكلف(مػعالعػػركضالسػالمةقصػػيدتياألكؿ

.مفكافصديقي(


 :"يدة"ربناكتقبؿدعاءقص،مثاؿ عمى العروض السالمة والضرب مثميا

حنانيػػػػػػػؾيػػػػػػػاربيػػػػػػػاذاالجػػػػػػػالؿً
حنانيػػػػػػؾيػػػػػػاخػػػػػػالؽالبػػػػػػدركيمػػػػػػا
هنػػػػػػػاؾ كيػػػػػػػامػػػػػػػفنثػػػػػػػرتالنجػػػػػػػـك




الطفػػؿسػػحرالكداعػػه كيػػاكاهػػبى
ػػػػػػػػػػدإلػػػػػػػػػػىالتػػػػػػػػػػائهيفشػػػػػػػػػػعاعه يمي
...كطكؽمناعه (ُ)مناراتهدمو




حنانيػػػػػػػؾيػػػػػػػاربيػػػػػػػاذاالجػػػػػػػالؿً
//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ

عكلففعكلففعكلففعكلفف



الطفػػؿسػػحرالكداعػػه كيػػاكاهػػبى
//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ

فعكلففعكلففعكلففعكلف



                                                           
.(ّٖٓ،ُّّ،ِٗ)،بالترتيبصُج،مح(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفُ)
.(ْْٗ،ُِٔ،ُْٔ،ُْٓ،َُْ،ُّٖ،ٓٗ)،بالترتيبصِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
.ِٗ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُْٗ

حنانيػػػػػػؾيػػػػػػاخػػػػػػالؽالبػػػػػػدركيمػػػػػػا
//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ

فعكلففعكلففعكلففعكلف
هنػػػػػػػاؾ كيػػػػػػػامػػػػػػػفنثػػػػػػػرتالنجػػػػػػػـك

//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ
ففعػػػػػكلففعػػػػػكلففعػػػػػكلففعػػػػػكلي



ػػػػػػػػػػدإلػػػػػػػػػػىالتػػػػػػػػػػائهيفشػػػػػػػػػػعاعه يمي
//َ///َ/َ//َ///َ/َ

فعكلف فعكلففعكؿي فعكؿي
...كطػػػكؽمناعػػػه منػػػاراتهػػػدمو

//َ/َ//َ/َ//َ///َ/َ
فعػػػػكلف فعػػػػكلففعػػػػكلففعػػػػكؿي

 

،كقػػدجػػاءتكضػػربانمتقػػاربالسػػالمةعركضػػانهػػذبالقصػػيدةتفعيمػػةالاسػػتخدـالشػػاعرفػػي
(،ـلكنػػهاسػػتخد.عمػىالمتقػػاربالتػاـ رابتػػففػيالحشػػكالتفعيمػةالسػػالمة)فعػػكلف(كالمتةيػرة)فعػػكؿي

ز.يجيداستخداـالمشتقاتبماينبئعفإحساسمكسيقيمتمي

:صػػيدةكاحػدةمػفالمجمػداألكؿكهػػي(مػعالعػركضالسػالمةقكجػاءلمضػربالثػاني)فعػػؿٍ
الحيػاةأميػريػاغػدادالثػاني،كهػي:))سػبع(قصػائدفػيالمجمػنفسهاكجاءعمىالشاكمة(،أمنية)

،إالأفالشػػاعرفػػي(العقيػػدةنػػداء،عتػػابالمػػاءيفكبػػيف،دعػػكة،قػػرار،اختيػػار،سػػؤاؿ،الجميػػؿ
القصائدالثمانيػةسػابقةالػذكرلػـيسػتطعااللتػزاـبػالعركضالسػالمة،حيػثكػافيػ تيبػالعركض

(،فجػاءتجميػعقصػائدبفػيهػذاكعػبػالعركض)فنفسػهاسالمة،ثـيتبعهافيبيتمفالقصيدة
(فػيالقصػيدةكالبابغيرممتزمةبعركضكاحدفقػدكردفيهػاجميعػاالعػركضبػيف)فعػكلفكفعػ

.(كنفسها،معالتزاـالضرب)فع

 :"نداء العقيدةنوكر منيا قصيدة مثاؿ عمى العروض )فعولف أوفعؿ( والضرب )فعؿ(، 

نػػػػػػػػػػداءالعقيػػػػػػػػػػدةفػػػػػػػػػػيمسػػػػػػػػػػمعي
تخضػػػػػػعيفيػػػػػػاأمػػػػػػةالمجػػػػػػدلػػػػػػف

عمػػػىخطكنػػػاقػػػدتالشػػػىالػػػػكهف
أتينػػػػػػػػػػػاؾيػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػكطنيسػػػػػػػػػػػرعان
فمسػػػػػػػػػػطيفيػػػػػػػػػػاجنتػػػػػػػػػػيالكارفػػػػػػػػػػه
يمينػػػػػػػػػانسنةسػػػػػػػػػؿكػػػػػػػػػؿالجػػػػػػػػػراح
أتينػػػػػػػػػػػػػػػاكقائػػػػػػػػػػػػػػػدناالمصػػػػػػػػػػػػػػػطفى
سػػػػػػػػػػػنهتؼإنػػػػػػػػػػػاجنػػػػػػػػػػػكدالفػػػػػػػػػػػداء



كحػػػػػػبالعقيػػػػػػدةفػػػػػػيأضػػػػػػمعي
كلمطػػػػػػػػػػػػامعيففمػػػػػػػػػػػػفتركعػػػػػػػػػػػػي
كمػػػفعزمنػػػاقػػػدأضػػػاءالػػػزمف
كفػػيالقمػػبيسػػكفهػػذاالػػكطف

زفػػػػػةفمسػػػػػطيفيػػػػػامهجتػػػػػيالنا
سػػػػػػػػػن تيؾن تيػػػػػػػػػؾكالعاصػػػػػػػػػفة
نعػػػػػػػػػػػانؽنبراسػػػػػػػػػػػناالمصػػػػػػػػػػػحفا
(ُ)بةيػػػػػػػػرالعقيػػػػػػػػدةلػػػػػػػػفنهتفػػػػػػػػا




                                                           
.ْْٗ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُٗٓ

نػػػػػػػػداءالعقيػػػػػػػػدةفػػػػػػػػيمسػػػػػػػػمعي
//َ/َ//َ///َ/َ//َ

فعكلففعك فعكلففعكؿي
فيػػػػػاأمػػػػػةالمجػػػػػدلػػػػػفتخضػػػػػعي

//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ
فعكلففعكففعكلففعكلي

عمػػىخطكنػػاقػػدتالشػػىالػػكهف
//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ

فعكلففعكففعكلففعكلي
أتينػػػػػػػػػاؾيػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػكطنيسػػػػػػػػػػرعان

//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ
فعكلففعكففعكلففعكلي

فمسػػػػػػػػطيفيػػػػػػػػاجنتػػػػػػػػيالكارفػػػػػػػػه
//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ

فعكلففعكففعكلففعكلي


يمينػػػػػػػػانسنةسػػػػػػػػؿكػػػػػػػػؿالجػػػػػػػػراح
//َ/َ//َ///َ/َ//َ/

فعكل ؿيففعكفعكلففعكؿي
أتينػػػػػػػػػػػػػاكقائػػػػػػػػػػػػػدناالمصػػػػػػػػػػػػػطفى

//َ/َ//َ///َ/َ//َ
فعكلففعك فعكلففعكؿي
سنهتؼإناجنكدالفداء

//َ///َ/َ//َ/َ//َ/
ؿيفعكلففعكففعكليفعكؿي 

كحػػػػػػػبالعقيػػػػػػػدةفػػػػػػػيأضػػػػػػػمعي
//َ/َ//َ///َ/َ//َ

فعكلففعك فعكلففعكؿي
كلمطػػػػػػػػػػػػػامعيففمػػػػػػػػػػػػػفتركعػػػػػػػػػػػػػي

//َ/َ//َ///َ/َ//َ
فعكلففعك فعكلففعكؿي

كمػػػفعزمنػػػػاقػػػػدأضػػػػاءالػػػػزمف
//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ

فعكلففعكففعكلففعكلي
كفػػيالقمػػبيسػػكفهػػذاالػػكطف

//َ/َ//َ///َ/َ//َ
فعكلففعك فعكلففعكؿي

فمسػػػػػػطيفيػػػػػػامهجتػػػػػػيالنازفػػػػػػة
//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ

 عكلففعكفففعكلففعكؿي


سػػػػػػػػػػن تيؾن تيػػػػػػػػػػؾكالعاصػػػػػػػػػػفة
//َ/َ//َ///َ/َ//َ

فعكلففعك فعكلففعكؿي
نعػػػػػػػػػػػػانؽنبراسػػػػػػػػػػػػناالمصػػػػػػػػػػػػحفا

//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ
فعكلففعكففعكلففعكلي

بةيرالعقيدةلفنهتفا
//َ/َ//َ///َ/َ//َ

فعػػػػػكلففعػػػػػك فعػػػػػكلففعػػػػػكؿي




(كضػػربلمقصػػيدةمػػفأكلهػػاإلػػىآخرهػػا،كدةتفعيمػػة)فعػػالشػػاعرفػػيهػػذبالقصػػياسػػتعمؿ
بعػركضكاحػػدة،ذلػػؾبخزالػةنصػػؼتفعيمػةالضػػربتقريبػالنبػػرةالخطػابكإعػالءن إالأنػػهلػـيمتػػـز

ابةأحيانػامبتعداعفصحيحهاابتعاداعفالرتمكافقافيهاالعركضأحياناكعمىمدارالقصيدة،
البيػتاألكؿكالثػانيكالثالػثكالرابػعكالخػامسكالسػابع،(فػيكاسػتعمؿالعػركض)فعػ،فقػدأخرل



ُٗٔ

(فػيالبيػتالسػادسكالثػامف،كهػذاقػدتكػررفػيقصػائدبالثمانيػة بينمػااسػتخدـالعػركض)فعػكؿي
العركضمسرحالهانيهجاعالنمفعمايناسبانفعالهكيجسدمكذلؾليختار التيذيكرتمؤخرا.

.مشاعربقععميهاإيقاعاتنفسهككي


 إيقاع المتقارب عمى نسؽ التفعيمة: . ب

منهػػػاكأربعػػػيف(قصػػػيدة،أربػػػعأفمحمػػػكدمفمػػػحكتػػػبعمػػػىنسػػػؽالمتقػػػارب)كردسػػػابقا
(عشػػػرةأربػػػعنػػػذكرمنهػػػا))ثػػػالثكثالثػػػكف(قصػػػيدةعمػػػىنسػػػؽالتفعيمػػػةمكزعػػػةبػػػيفالمجمػػػديف،

المتقاربفي%(مفإجماليقصائدّٓ.ّٖىنسؽالتفعيمةفيالمجمداألكؿبنسبة)معقصيدة
عػػػفشػػػيء،مرثيػػػة،تمػػػتلػػػـسػػػيدميػػػاألنػػػؾ،أغنػػػيلمػػػاذا،األـالمةػػػةإلػػػىصػػػالةكهي)المجمػػػد
،القكافػػػػؿتمػػػػر،الفمسػػػػطينيالشػػػػماؿقطػػػػار،السػػػػنبمةأيتهػػػػا...المقصػػػػمةأيتهػػػػاص،كالػػػػرقالطقػػػػس
كمنهػػػا،(ُ)(حمػػػكلالمدينػػػةككجػػػه،الحػػػركؼتنبػػػكحينمػػػا،هػػػافتاتػػػزؼاعكػػػ،األشػػػجار،الطقػػػس
بحػرال%(مػفقصػائدَٕ.ْٕنسػبة)قصائدالمتقػاربفػيالمجمػدالثػانيبركف(قصيدةمف)عش

،بالػذئجثػة،الكػذب،بػس،سػؤاؿ،القػاهرةإلىأتيتب نينسيت،كهي:)نفسهفيالمجمدالثاني
صػديقي،السػؤاؿكجػع،القناديػؿزيػتجػؼ،كػذب،خمػيم،أمنيػة،بالةريػ،السػؤاؿ،تمك،قطار
.(ُ)(إرهاصات،القاعدةعفالخركج،مشركعسؤاؿ،تطعنكهـال،جكازات،القهكةيشربال



قصيدة)إرهاصات(:ومف قصائد التفعيمة

قميالنمفالماءحتىأجؼ
قميالنمفالضكءحتىيكحؿعينيفيغابةالميؿكجهيالقمر 

قميالنمفالحبرحتىتعكدالقصيدةأنقى
كيكرؽىفيدكحةالشعرحتىالحجر 

مفالعمرحتىأعيشطكيالن،كأسطعقميالن
بعدالةياب...الةياب..الضجٍر  

قميالنمفالصمتحتىأرلكؿمفيمهثكفكمفينزفكفعمىالمنحدر..

                                                           
،ِْٔ،ِٓٓ،ِّْ،ُِّ،ُِٓ،َِّ،َُٗ،ٖٗ،ٖٔ،ْٓ،بالترتيبص)ُج،مفمح(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدُ)

َّٕ،ٖ،ُُ،ُّ.) 
،ُِٖ،ِٖ،ٕٗ،ٖٕ،ٖٕ،ٕٕ،ّٕ،ِٕ،ُٔ،ٕ،ٕ،ْ،ِِٔ،بالترتيبص)ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)

ُٗٔ،َِْ،ّْٕ،َِْ،َْٔ،ُِْ.) 



ُٕٗ

كمفخزؼالقمبصةتلكـأيهاالعاشقكفجرارالكالـ
كمفرغكةالفجرجئت..كمفشهقةالفؿعندالسحر

كأعمـأنيإلىالقبرماضو
(ُ)فةبينيكبيفصريرالمناجؿلمحالبصر كأفالمسا



قميالنمفالماءحتىأجؼ
(ففعكلففعكؿيكلفعكلففع)/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//

قميالنمفالضكءحتىيكحؿعينيفيغابةالميؿكجهيالقمر 
//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ///َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ
ففعكلففعكل) (ففعكلففعكلففعكفعكلففعكلفعكلففعكؿي


قميالنمفالحبرحتىتعكدالقصيدةأنقى
(فعكلففعكلففعكلففعكلففعكلففعكؿي)َ/َ///َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//

كيكرؽىفيدكحةالشعرحتىالحجر 
(ففعكلففعكفعكؿفعكلففعكل)َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ///َ//

قميالنمفالعمرحتىأعيشطكيالن،كأسطع
فػػى/)َ/َ//َ/َ///َ///َ//َ/َ//َ/َ// فعكلففعكؿي (فعكلففعكلففعكلففعكؿي

بعدالةياب...الةياب..الضجٍر  
(عكلففعكلففعكلففعك)َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ/

ثكفكمفينزفكفعمىالمنحدر..قميالنمفالصمتحتىأرلكؿمفيمه
//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ
(فعكلففعكلففعكلففعكليففعكلففعكلففعكلففعكلففعكلففعك)

كمفخزؼالقمبصةتلكـأيهاالعاشقكفجرارالكالـ
//َ///َ/َ//َ///َ/َ//َ/َ//َ///َ/َ//َ/
فعكلففعكؿي) فعكليففعكلففعكؿي فعكلففعكؿي (فعكؿي

كمفرغكةالفجرجئت..كمفشهقةالفؿعندالسحر
فعكليففعكلففعمكففعكفعكلففعكلف)َ//َ/َ//َ/َ///َ///َ//َ/َ//َ/َ// (فعكؿي


                                                           
.ُِْ،صِج،مكدمفمحاألعماؿالشعريةالكاممة،مح(ُ)



ُٖٗ

كأعمـأنيإلىالقبرماضو
فعكلففعكلففعكليف)َ/َ//َ/َ//َ/َ///َ// (فعكؿي

كأفالمسافةبينيكبيفصريرالمناجؿلمحالبصر 
//َ/َ//َ///َ/َ//َ///َ/َ//َ///َ/َ//َ
فعكلففعمكففعكلففعك) فعكلففعكؿي (فعكلففعكؿي


السػتةطكرالسػفيالمعنػى،فقػػدجػػاءتالجممةالشعريةإيقاعالقصيدةعمىفيقداعتمدل
،كبتػػػداخؿلمدفقػةالشػػعريةالثانيػةمهػػدتكاألكلػىدفقػةشػػعريةنتيجػةالتػػداخؿالنػاتممػػفالمعنػى،

مػعةالنفسػيأضػفتالحالػةالػدفقتيففػيالمعنػىنتجػتالجممػةالشػعريةالتػيتحتػكماإليقػاع،فقػد
مػػفخاللػػهأفنػىتمتك،القمػػكبيسػكفالػػذماليقػيفاألثػرالمكسػػيقيكاإليقػاعيالمتػػراكـحالػةمػػف

ككاهؿ.الفتبعدالثقؿعفحالـاألتتحقؽ



 إيقاع الرجز: -5
 

 إيقاع الرجز عمى النسؽ العمودي: . أ
أصؿتفعيمةالرجز)مستفعمف(كت تيستمراتفيكؿشطرثالثمراتكاآلتي:

 مستفعمفمستفعمفمستفعمفمستفعمفمستفعمفمستفعمف

هفهػػػكأكثػػػرالبحػػػكرتقمبػػػا،فػػػاليبقػػػىعمػػػىحػػػاؿاختمػػػؼفػػػيسػػػببتسػػػميتهفقيػػػؿالضػػػراب
ألنهيقعفيمايككفعمىثالثةأجػزاء...كأصػمه)مسػتفعمف(كلهػاضػرباف،سميرجزانك،(ُ)كاحدة

.كالضربالثانيمفالعركضاألكلىمنهمقطكعككزنه)مفعكلف(،أماضربهااألكؿفمثمها

كالعركضالثالثةمشطكرةجاءتعمىكالعركضالثانيةمجزكءة،كلهاضربكاحدمثمها،
ثالثةأجزاء،كالمشطكرماأسقطمنهشطربكالعركضهيالضػرب،كالعػركضالرابعػةمنهككػة،

.(ِ)،كالعركضهيالضربكالمنهكؾماذهبثمثاب

كثالثػػػػيف(قصػػػػيدةعمػػػػىالنسػػػػؽاإليقػػػػاعيلمرجػػػػزبنسػػػػبةانكقػػػػدنظػػػػـمحمػػػػكدمفمػػػػح)ثالثػػػػ
ائدالمجمػػديف،منهػػػا)ثمػػانيعشػػرة(قصػػػيدةفػػيالمجمػػػداألكؿ%(مػػفالعػػددالكمػػػيلقصػػٕٓ.ٕ)

%(مػػفقصػػائدالمجمػػدنفسػػه،ك)خمػػسعشػػرة(قصػػيدةفػػيالمجمػػدالثػػانيبنسػػبةْٖ.ٗبنسػػبة)
                                                           

 .ِٖ،صيعقكبالمعجـالمفصؿفيعمـالعركضكالقافيةكفنكفالشعر،إيميؿبديع(ُ)
 .ٕٕ-ٕٗينظر:الكافيفيالعركضكالقكافي،الخطيبالتبريزم،ص(ِ)



ُٗٗ

%(مػػفقصػػائدالمجمػػدنفسػػه،فيمػػاشػػكؿنسػػؽالعمػػكدمفػػيالمجمػػداألكؿقصػػيدةكاحػػدةّٗ.ٓ)
أيضا،ك)سبع(قصائدفيالمجمدالثػانينفسهكالمجمدنفسهبحرال%(مفقصائدٓٔ.ٓبنسبة)
أيضا.ذاتهنفسهفيالمجمدبحرال%(مفقصائدّٗ.ِٓبنسبة)

لػػـيكتػػبمفمػػحعمػػىالرجػػزالتػػاـ،بػػؿانحصػػرتكتاباتػػهفػػينسػػؽالعمػػكدمعمػػىمجػػزكء
كررةأربعمرات،بتكافؽبيفالعركضكالضرب.مالرجز،لتككفتفعيمتهبذلؾ)مستفعمف(ال

إالقصػيدةعمكديػةكاحػدةمػفإجمػاليالشاعرفيالمجمداألكؿلـيكتبسابقانجاءككما
،أمػػافػػيالمجمػػدالثػػانيفقػػدكتػػب)سػػبع((ُ)(،كهػػي:)حػػيعمػػىالفػػالحقصػػائدالرجػػزفػػيالمجمػػد

اعطػؼعمػى ،المسػممةالفتػاة،إسػالمنا،الصػالةإلىهيا،حقيبتي،المسمـالشبابكهي:)قصائد
.(ِ)(مسممكف،الفقير

:مثاؿ عمى قصيدة مجزوء الرجز، العروض الثانيػة مجػزوءة، وليػا ضػرب واحػد مثميػا
قصيدة"الشبابالمسمـ"

النػػػػػػػػػػػػػػػػكرفػػػػػػػػػػػػػػػػيصػػػػػػػػػػػػػػػػدكرنا
كالخيػػػػػػػػػػػػػػػػرفػػػػػػػػػػػػػػػػيرحابنػػػػػػػػػػػػػػػػا



فػػػػػػػػػػػػػػػػيزئيرنػػػػػػػػػػػػػػػػا كالعػػػػػػػػػػػػػػػػـز
(ُ)كالمجػػػػػػػػػػػدفػػػػػػػػػػػيركابنػػػػػػػػػػػا





النػػػػػػػػػػػػػػػػكرفػػػػػػػػػػػػػػػػيصػػػػػػػػػػػػػػػػدكرنا
/َ/َ//َ//َ//َ

مستفعمفمتفعمف
كالخيرفيرحابنا

/َ/َ//َ//َ//َ
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمفم



فػػػػػػػػػػػػػػػػيزئيرنػػػػػػػػػػػػػػػػا كالعػػػػػػػػػػػػػػػػـز
/َ/َ//َ//َ//َ

مستفعمفمتفعمف
كالمجدفيركابنا

/َ/َ//َ//َ//َ
مستفعمفمتفعمف



مقطكعػةالتفعيمػةاألساسػيةالسػالمةلمبحػركهػي)مسػتفعمف(فػيلاستخدـالشاعرفيهػذبا
بهػافػي نهايػةاألشػطرالشػعرية،فجػاءتبدايةكؿشطرثـألحقهابمشتقتها)متفعمف(التيالتـز

القصيدةتمكجبالحركةالسريعةالمتدفقةالمتتاليةالمندفعة،ك نهاخرجتدفعةكاحدة.


                                                           
 .ٖٗ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
.(ْْٖ،َّْ،ْْٕ،ّْْ،ّْٕ،ّْٔ،ّْْلترتيبص)،باِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
 .ّْْ،صالمرجعالسابؽ(ُ)



ََِ

 إيقاع الرجز عمى نسؽ التفعيمة: . ب

كانتالةمبةفيالقصائدالتيكتبتعمىبحرالرجز،لنسؽالتفعيمة،حيػثكتػبالشػاعر
،تكزعػػتبػػفدة(ييفكثالثػػيفقصػػتػػمػػفأصػػؿ)اثنمػػةكعشػػريف(قصػػيدةعمػػىنسػػؽالتفعيان)خمسػػ

%(مػػفْْ.ْٗاألكؿ)سػػبععشػػرة(قصػػيدةبنسػػبة)المجمػػدالمجمػػديفاألكؿكالثػػاني،فكتػػبفػػي
الرسػالة،القتػاؿغػدان،متقدمػةقاعػدةفػيفػدائييكميػات،كهي:)المجمدإجماليقصائدالرجزفي

برقيػة،األميػرسػيارة،الكالـبعدلمامعزكفة،راألخيالعائد،شيئانأقكؿأفقبؿتمركاال،األخيرة
كردة،الضائعةقصيدتيهامشعمى،ةديباح،حدثماعمىتعميؽ،الفمسطينيالكلدمفعاجمة

،المػػدائفأـ،لمقمػػةالفمسػػطينيالكلػػدمػػفمتػػ خرةبرقيػػة،أخػػرلحػػاؿكلمطقػػس،الفػػارسالسػػتراحة
اليمػػػ(مػػػفإج%ّّ.ّٓاني(قصػػػائدبنسػػػبة)بينمػػػاكتػػػبفػػػيالمجمػػػدالثػػاني)ثمػػػ،(ُ)(لػػػك،يػػ س

جزيػػػرة،البشػػػرمػػػفحفنػػػة،يهػػػكد،الخطيػػػب،هللالحمػػػد،كهػػػي:)الرجػػػزفػػػيالمجمػػػدأيضػػػاقصػػػائد
.(ُ)(قمببالمدينة،اإلسالـجزيرة،رؤكس،اإلسالـ

 )مػػػتفعمف(،ا:كالمةيػػػرةمنهػػػ)مسػػػتفعمف(القصػػػائدمػػػفالتفعيمػػػةالسػػػالمةكجػػػاءتأحشػػػاء
ف:فعيمػػػػػةاألخيػػػػػرةفػػػػػيسػػػػػطكرالقصػػػػػائدمػػػػػ،كجػػػػػاءتالتمف(،ك)مسػػػػػتفعؿ(ك)مسػػػػػتعمف(،ك)مػػػػػتع

ك)مسػػتعمف(،ك)مػػتعمف(،ك)مسػػتفعؿ(،ك)مسػػتفعالف(،ك)مسػػتفعالتف(، مػػتفعمف(،))مسػػتفعمف(،ك
فيإيقاعالتفعيمةاألخيرة)فاالف(ك)متفعالف(،ك)متفعالتف(،ك)مستؼ(،ك)مست(،



قصيدة"جزيرةاإلسالـ":نسؽ التفعيمة الرجزعمى قصيدة أوؿ مثاؿ 

الحمداهللالذمعممنيأفأنطؽالشهادتيف
أككفمثمماأرادخالقيالرحمف

كقادنينحكالضياءكالصفاءكالةدراف
فيزمفقدأحكمتكثاقهالطاغكت
كانبرليسكقهإلىجهنـالشيطاف....

(ِ)الحمدهللعمىجزيرةاإلسالـ


                                                           
،بالترتيبصُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
(ُٖ،ِٔ،ِٗ،ّّ،ْٖ،َٓ،ِٔ،َُٓ،ُُٓ،ُُٖ،ََِ،ُِِ،ِِْ،ّّٔ،َّٓ،ُّٗ،ِّٓ).
.(ُُٓ،ْٖ،ْٕ،ُٓ،ُِ،ٔ،ٓ،ْ،بالترتيب)ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
.ُٓ،صالمرجعالسابؽ(ِ)



َُِ

ادتيفالحمداهللالذمعممنيأفأنطؽالشه
(مستفعمفمستفعمفمستعمفمستفعمفمتفعالف)ََ//َ//َ//َ/َ/َ///َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/

أككفمثمماأرادخالقيالرحمف
(فاالفمتفعمفمتفعمفمتفعمف)ََ/َ/َ//َ//َ//َ//َ//َ//

كقادنينحكالضياءكالصفاءكالةدراف
(عمفمتفعمفمتفعؿالفمتفعمفمستف)ََ/َ/َ//َ//َ//َ//َ/َ/َ//َ//

فيزمفقدأحكمتكثاقهالطاغكت
(مستفعػػمستعمفمستفعمفمتفعمف)/َ/َ/َ//َ//َ//َ/َ/َ///َ/

كانبرليسكقهإلىجهنـالشيطاف....
(لفمتفعمفمتفعمفمتفعمففاالف)ََ/َ/َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ/

الحمدهللعمىجزيرةاإلسالـ
(مستفعمفمستعمفمتفعمففاالف)ََ/َ/َ//َ//َ///َ/َ//َ/َ/



اسػػتخدـالشػػػاعرتفعيمػػػةالرجػػػزالسػػالمة)مسػػػتفعمف(،كجكازاتهػػػا)مسػػػتعمف/متفعمف/متفعؿ(،
،كماأنهىالسطراألكؿبتفعيمة)متفعالف(،إالأنهأنهىبقيةالقفالتبتفعيمةمستحدثة)فػاالف(

يقػػاعيكتجػػدأفازدكاجيػػةال كاعتمػػدالتنكيػػعفػػيعػػددكمػػا.تفعيمػػةاألخيػػرةفيػػهتنكيػػعمكسػػيقيكا،
تفعػػيالت،كالسػػطرالثػػانيخمػػسمػػفكالثالػػثفػػيالسػػطكرالشػػعريةفجػػاءالسػػطراألكؿالتفعيمػػة

الرابػػعمػػفأربػػعتفعػػيالتباإلضػػافةإلػػىتفعيمػػةكالسػػطرالمكسػػيقي،أربػػعتفعػػيالتمػػفكالسػػادس
  .طرالخامسالذمزادعميهاأربعتفعيالتأيضامدكرةاشترؾفيهامعالس

قصيدة"مدينةبالقمب":نسؽ التفعيمة الرجزمثاؿ ثاٍف عمى قصيدة 

رغـالذمأرابمففظاظةاإلسمنت
كالمالمحالمبسترب
فخنهاحائرةميحيرة

تعافهاالطيكركاألسماؾكالقصائدالمعطرة
ميعكرًمزاجها

ككؿماتصبفيهمفجداكؿ
عكرةمي

هكاؤهاميسكره



َِِ

كالناسكالدكابكالبيكتكاألشجاركاألفكار
....ميسكرب.كالنساءكالرؤل

(ُ)


رغـالذمأرابمففظاظةاإلسمنت
(مستفعمفمتفعمفمتفعمفمستفعػػ)/َ/َ/َ//َ//َ//َ//َ//َ/َ/

كالمالمحالمبسترب
(لفمتفعمفمتفعمف)َ//َ//َ//َ//َ/

ميحيرةفخنهاحائرة
(متفعمفمتفعمف)َ//َ//َ//َ//

تعافهاالطيكركاألسماؾكالقصائدالمعطرة
(متفعمفمتفعمفمستفعمفمتفعمفمتفعمف)َ//َ//َ//َ//َ//َ/َ/َ//َ//َ//َ//

ميعكرًمزاجها
(متفعمفمتفعمف)َ//َ//َ//َ//

ميعكرةككؿماتصبفيهمفجداكؿ
(متفعمفمتفعمفمتفعمفمتفعمفمتفػػ)َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ//

هكاؤهاميسكره
(متفعمفمتفعمف)َ//َ//َ//َ//

كالناسكالدكابكالبيكتكاألشجاركاألفكار
(مستفعمفمتفعمفمتفعمفمستفعػمفمستفعػ)/َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ////َ//َ//َ/َ/

....ميسكرب.كالنساءكالرؤل
(لفمتفعمفمتفعمفمتفػػ)َ//َ//َ//َ//َ//َ/


الإلػػػػػىإاسػػػػػتخدـالشػػػػػاعرتفعيمػػػػػةالرجػػػػػزالسػػػػػالمة)مسػػػػػتفعمف(،كلػػػػػـيمجػػػػػ فػػػػػيجكازاتهػػػػػا
أفكػػػافمػػػفالمتكقػػػع)مػػػتفعمف(،كمػػػاأنهػػػىالسػػػطرالسػػػادسكاألخيػػػربنصػػػؼالتفعيمػػػة)متفػػػػ(،ك

فػػادمػػفالطاقػػةالناتجػػةمػػفالتةيػػراتفػػيجعػػؿأكقػػديكممهػػافػػيالسػػطرالتػػاليإالأنػػهلػػـيفعػػؿ.
.قصائدبتنبضحركة،كبماأتاحتهالتفعيمةالسالمةمفتةيراتفياألحشاء


                                                           

.ُُٓ،صِج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)



َِّ

    :إيقاع الرمؿ -6

ألفالرمؿنكعمفالةناءيخرجمفهذاالكزففيسػمىبػذلؾ،كقيػؿسػميرمػالنسميرمالن
.(ُ)لدخكؿاألكتادبيفاألسباب،كأصمه)فاعالتف(

 اع الرمؿ عمى النسؽ العمودي:إيق . أ

أصؿتفعيمةالرمؿ)فاعالتف(ستمرات،فت تيثالثمراتفيكؿشطر،كالتالي:

فاعالتففاعالتففاعالتففاعالتففاعالتففاعالتف

،كلػػهعركضػػافكسػػتةأضػػرب،فعركضػػهاألكلػػىمحذكفػػةكلهػػاثالثػػةأضػػرب،األكؿسػػالـ
مقصكر،كالمقصػكرمػاسػقطسػاكفسػببهكسػكفمتحركػه،كالضربالثانيمفالعركضاألكلى

كالضػػربالثالػػثمػػفكػػافأصػػمه)فػػاعالتف(فحػػذفتمنػػهالنػػكفكسػػكنتالتػػاءفبقػػي)فػػاعالت(،
.العركضاألكلىمحذكؼكالعركض،ككزنه)فاعمف(

كالعركضالثانيةمجزكءةككزنها)فاعالتف(،كلهاثالثةأضػرب،األكؿمسػبغكالمسػبغمػا
الضػربالثػانيمػفالعػركضك،ميػهحػرؼسػاكف،كػافأصػمه)فػاعالتف(فصػار)فاعميػاف(زيدع

.(ُ)الضربالثالثمفالعركضمحذكؼككزنه)فاعمف(،كالثانيةكالعركض

بنسػػػػػبةةيفكعشػػػػػريف(قصػػػػػيدتػػػػػ)اثننظػػػػػـمحمػػػػػكدمفمػػػػػحعمػػػػػىالتفعيمػػػػػةاإليقاعيػػػػػةلمرمػػػػػؿ
قصػػيدةمنهػػافػػيالمجمػػداألكؿبنسػػبة(ةعشػػرخمػػس(مػػفإجمػػاليقصػػائدالمجمػػديف،)%َٓ.ٓ)
%(مفقصائدَٕٕ.ِ(قصائدفيالمجمدالثانيبنسبة)سبع%(مفقصائدالمجمد،ك)َِ.ٖ)

%(مػػفٕٔ.ِٔقصػػائدبنسػػبة)(كػػافنصػػيبالشػػعرالعمػػكدممػػفالمجمػػداألكؿ)أربػػعالمجمػػد.
.(ِ)(ديباجه،إلهييا،جرح...الطبشكر،نفسياقصائدالرجزفيه،كهي:)

فيبحرالمفقصائد(%ِٗ.ُْ(بنسبة)قصيدةكاحدةفيه)تأماالمجمدالثانيفقدجاء
.(ّ)،كهي:)ياجنكداهلل(المجمد

                                                           
 .ّٖينظر:الكافيفيالعركضكالقكافي،الخطيبالتبريزم،ص(ُ)
.ٖٔ-ّٖصالمرجعالسابؽ،ينظر:(ُ)
 .(ُّْ،ّٖ،ِّّ،ٖٓ،بالترتيبص)ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
 .ّْٖ،صِج،ألعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(اّ)



َِْ

فجػػاءتفػػي)فػػاعالتف(عمػػىالتفعيمػػةالسػػالمةكقػػدأفػػادالشػػاعرمػػفالتةيػػراتالتػػيتطػػػرأ
عفػػياسػػتخدامهلمتفعيمػػة،كنػػك)فعالتػػف(منهػػاكالمةيػػػرة)فػػاعالتف(أحشػػاءجميػػعالقصػػائدالسػػالمة

فجػػاءتالتفعيمػػةاألخيػػرةمػػفالتفعيمػػةالسػػالمةالسػػالمةكالمةيػػرةمنهػػافػػينهايػػةالسػػطكرالػػػشعرية
الضػػػابطةلنهايػػػةالسػػػطكرالشػػػعرية،باألنمػػػاطاإليقاعيػػػةالمتنكعػػػةكالمتعػػػددةفػػػيكالمةيػػػرةفقػػػػط،

.القصائد

فػػػيالمجمػػػداألكؿبعنػػػكاف"يػػػاكتػػػبالشػػػاعرقصػػػيدةكاحػػػدةعمػػػىالرمػػػؿالتػػػاـكقػػػدجػػػاءت
مثاؿ عمػى الرمػؿ نفس"،كجاءعركضهاكضربهاعمىالتفعيمةالمتةيرة)فاعمف(كجكازاتها،كهي

التاـ:

عمػػػػػػػػػىاهللكًسػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػؿتككمػػػػػػػػػتي
اليةرنػػػػػػػػػػػػػػػؾشػػػػػػػػػػػػػػػيطافهػػػػػػػػػػػػػػػكلن
أكرؤلنفػػػػػػػػػػػػسكمػػػػػػػػػػػػاأتعسػػػػػػػػػػػػها
حينمػػػػػػػػػػانصػػػػػػػػػػبحعبػػػػػػػػػػدانانلهػػػػػػػػػػا



مقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؾاهللقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمه
رفالشػػػػػػػػياطيفعمػػػػػػػػىالػػػػػػػػدربكيثيػػػػػػػػ
حينمػػػػاتسػػػػمترلءالػػػػنفسالبطػػػػر؟
(ُ)كنػػػرلاألغػػػالؿأطػػػكاؽزهػػػر  




عمػػػػػػػػػىاهللكًسػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػؿتككمػػػػػػػػػتي
/َ//َ/َ///َ/َ///َ

فاعالتففعالتففعال
اليةرنػػػػػػػػػػػػػػػؾشػػػػػػػػػػػػػػػيطافهػػػػػػػػػػػػػػػكلن

/َ//َ/َ///َ/َ///َ
فاعالتففعالتففعال

أكرؤلنفػػػػػػػػػػػػسكمػػػػػػػػػػػػاأتعسػػػػػػػػػػػػها
/َ//َ/َ/َ//َ/َ///َ

التففعالفاعالتففاع
حينمانصبحعبدانانلها

/َ//َ/َ///َ/َ/َ//َ
فػػػػػػػػػػاعالتففعالتػػػػػػػػػػففػػػػػػػػػػاعال



مقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؾاهللقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمه
/َ//َ/َ///َ/َ/َ//َ

فاعالتففعالتففاعال
فالشػػػػػػػػياطيفعمػػػػػػػػىالػػػػػػػػدربكيثيػػػػػػػػر

/َ//َ/َ///َ/َ///َ
فاعالتففعالتففعال

حينمػػػػاتسػػػػمترلءالػػػػنفسالبطػػػػر؟
/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ

فاعالتففاعالتففاعال
كنػػػػػػػرلاألغػػػػػػػالؿأطػػػػػػػكاؽزهػػػػػػػر  

///َ/َ/َ//َ/َ///َ
فعالتففاعالتففعال





                                                           
.ٖٓ،صُج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)



َِٓ

جػػػػاءبػػػػالعركضاسػػػػتخدـالشػػػػاعرفػػػػيهػػػػذاالمقطػػػػعالتفعيمػػػػةالسػػػػالمةكالمةيػػػػرة،كمػػػػاأنػػػػه
تنكيػعكالتمػكيفالصػكتيلألضػربفهػذاالفًعمػف(.كالضربعمىتفعيمة)فاعمف(كجكازاتها)فٍعمف/
أكسبالنصحيكية،كماأثرلاإليقاعالنةمي.

 :مثاؿ عمى الرمؿ المجزوء

كتػػبالشػػاعرأربػػعقصػػائدعمػػىمجػػزكءالرمػػؿتكػػررتفيهػػاالتفعيمػػةالسػػالمةأربػػعمػػرات
عركضهاكضربهاجميعامفالتفعيمةالسػالمة)فػاعالتف(كالمتةيػرة،كقدكاففيكؿبيتشعرم

ف،ثػػـيتمكهمػػابيتػػافعالتػػف(عػػداقصػػيدة)يػػاجنػػكداهلل(فقػػدجػػاءضػػربها)فػػاعالتف(فػػيبيتػػيف)
مثاالعمىمجزكءالرمؿ:"نكردقصيدة"ديباجهكهكذاحتىنهايةالقصيدة.(فاعمفضربهما)

لػػػػػػػػػػػػػػـأيغيػػػػػػػػػػػػػػٍرلػػػػػػػػػػػػػػكفعينػػػػػػػػػػػػػػي


كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادم


لػػػػػػػػػػػػػػػػػـأغيػػػػػػػػػػػػػػػػػرسػػػػػػػػػػػػػػػػػيفيالمقػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدمػػػػػػػػػػػػػػػػػفلحػػػػػػػػػػػػػػػػػـبػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدم
مكالخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـأيغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبضأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعار

(ُ)إفكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريفزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم




لػػػػػػػػػػػػػػـأيغيػػػػػػػػػػػػػػٍرلػػػػػػػػػػػػػػكفعينػػػػػػػػػػػػػػي


كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادم


/َ//َ/َ/َ//َ/َ///َ/َ///َ/َ
فعالتففعالتففاعالتففاعالتف

لػػػػػػػػػػػػػػػػػـأغيػػػػػػػػػػػػػػػػػرسػػػػػػػػػػػػػػػػػيفيالمقػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدمػػػػػػػػػػػػػػػػػفلحػػػػػػػػػػػػػػػػػـبػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدم
/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ///َ/َ
اعالتففاعالتففاعالتففعالتفف

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـأيغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبضأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعارمكالخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادم
/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ///َ/َ
فاعالتففعالتففاعالتففاعالتف

إفكفيلـتفارؽمنذعشريفزنادم
/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ///َ/َ
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالتففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالتففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالتففعالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف





                                                           
.ُّْ،صُج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)



َِٔ

فػيهػذاالمقطػعبتفعيمػة)فعالتػف(فػيا ستخدـالشاعرالتفعيمةالسػالمةكالمتةيػرة،كالتػـز
الضػػػرب،إالأفالمقطػػػعالسػػػابؽكػػػافضػػػربه)فػػػاعالتف(،كبػػػذلؾفقػػػدنػػػكعالشػػػاعركجمػػػعبػػػيف

رةفػيالقصػيدة،كقػدسػاقتالػدفقاتالشػعريةالمتةيػرةالقصػيدةإلػىذلػؾ،يػالتفعيمػةالسػالمةكالمتة
تمفتالدفقاتالشعريةالشعكريةكاختمؼمعهاالضربالعركضي.فقداخ

 

 إيقاع الرمؿ عمى نسؽ التفعيمة: . ب

لكػػؿقصػػيدةهندسػػةخاصػػةبتنػػكعالتفعيمػػةكعػػددهافػػياألحشػػاء،ككػػذلؾالشػػاعرجعػػػؿ
الخػػاصبكػػؿقصػػيدة،كاإليقػػاعالقصػػيدةالكاحػػدة،هػػذاالتنػػكعأثػػرلاإليقػػاعالتفعيمػػةاألخيػػػرةفػػػي

،كقػػػدجػػػػاءتالتفعيمػػػػػةاألخيرةلػػػػدلالشػػػػاعركػػػػؿذلػػػؾحسػػػػبمػػػػاتطمبتػػػهالدفقػػػػةالشػػػعرية،العػػػاـ
،)فػاعالف(،)فػاالتف(،)فعالتػف(،مةيرة)فاعالتف(الضابطةإليقاعالسطكرالشعريةمف:سالمة

عشرة(قصيدةعمىنسػؽالتفعيمػة،سبع)،ب نماطمتعددةكمتنكعةفي)فعال(،)فعالف(،)فاعال(
فػػيالمجمػػدبحػرال(مػفقصػػائد%ّّ.ّٕمنهػػافػيالمجمػػداألكؿبنسػػبة)رة(قصػيدةإحػدلعشػػ)

عمػى،الةربػاء،الحػزفمكسـإنه،ربما،شامة،القدسمفرسالة،الصعبكالحكارالجكادكهي:)
ـيالشػػػعبيأيهػػػا،األثيمػػػةاأليػػػدم،الحػػػركيؼتيٍزهػػػريحينمػػػا،الحمػػػـضػػػفاؼ ،اهللأكبػػػر...اهللاليمتػػػرجى
%(مػػفقصػػائدُٕ.ٖٓأمػػاالمجمػػدالثػػانيفقػػدضػػـبػػيفدفتيػػه)سػػت(قصػػائدبنسػػبة).(ُ)(أكبػػر

.(ِ)(أمنية،اعتراؼ،البسممةماء،ربعاءاألمساء،اعتذار،الكمماتالرمؿفيالمجمد،كهي:)
 

 قصيدة"الكممات":عمى نسؽ التفعيمة في بحر الرمؿ( 1)مثاؿ 

ياصديقي
ؽالمرحمةياصديؽاألمسكاألمس.....صدي

نحفنبنيكالعصافيرعمىاألغصافأعشاشانكلكف 
(ّ)كمنايخشىالزمافالمقصمة 




                                                           
(ُِٕ،ُٓٔ،ّٖٕ،ُِٖ،ِْٕ،ِٗٓ،ُِٗ،ُٕٔ،ْٔ،ّْ،ُٔ،بالترتيبص)ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
 (ٗٗ،ٕٗ،َٗ،ٕٔ،ٕٓ،ْٔ،بالترتيبص)ِج،ماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(األعِ)
.ْٔ،صالمرجعالسابؽ(ّ)



َِٕ

ياصديقي
(فاعالتف)َ/َ//َ/

ياصديؽاألمسكاألمس.....صديؽالمرحمة
(فاعالتففاعالتففعالتففاعال)َ//َ/َ/َ///َ/َ//َ/َ/َ//َ/

اشانكلكف نحفنبنيكالعصافيرعمىاألغصافأعش
/َ//َ/َ/َ//َ/َ///َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ
(فاعالتففاعالتففعالتففاعالتففعالتف)

كمنايخشىالزمافالمقصمة 
(فاعالتففاعالتففاعال)َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/

 

(لنهايػػةتخدـتفعيمػػة)فػػاعالسػػاسػػتخدـالشػػاعرالتفعيمػػةالسػػالمةكالتفعيمػػةالمتةيػػرة،كمػػاا
،كمػػاأنػػهنػػكعفػػيعػػددالتفعيمػػةبػػيفاألسػػطرفجػػاءالسػػطراألكؿمككنػػامػػفاألسػػطرالشػػعرية

تفعيمةكاحدة،بينماالسطرالثانيمفأربعتفعػيالت،كالثالػثتكػكفمػفخمػستفعػيالت،كالرابػع
طرآلخر.لةعمىتنكعالدفقاتالشعريةمفسليعطيالقارئدالمفثالث،



 "قصيدة"إنهمكسـالحزف:نسؽ التفعيمة في بحر الرمؿ عمى( 2)مثاؿ 

آبيامكتىعمىهذاالطريؽ
آبياحزفالعصافير...كياجرحالسنابؿ

آبياصمتالجداكؿ
(ُ)سقطتكؿالمساحاتكبيركتتةازؿ....  



آبيامكتىعمىهذاالطريؽ
(فاعالتففاعالتففاعالتف)َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/
ياحزفالعصافير...كياجرحالسنابؿآب
(فاعالتففاعالتففعالتففاعالتف)َ/َ//َ/َ/َ///َ/َ//َ/َ/َ//َ/

آبياصمتالجداكؿ
(فاعالتففاعالتف)َ/َ//َ/َ/َ//َ/

                                                           
.ُِٗ،صُج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)



َِٖ

سقطتكؿالمساحاتكبيركتتةازؿ....  
(عالتففعالتففاعالتففعالتفف)َ/َ///َ/َ///َ/َ//َ/َ/َ///

 

الحػػػظغمبػػػةالتفعيمػػػةالسػػػالمةلتفعيمػػػةالسػػػالمةكصػػػكرتها،كلكنػػػؾتكردفػػػيهػػػذبالقصػػػيدةا
بنسػػػبةالثمثػػػيف،بمقابػػػؿالتفعيمػػػةالمتةيػػػرة،كهػػػذامؤشػػػرعمػػػىأفالعنػػػكاف)إنػػػهمكسػػػـالحػػػزف(قػػػد
انسحبعمىالػنصب جزائػه،فػالحزفكجػهكتيػرةالػنصإلػىدفقػةمنتظمػةغيػرمتذبذبػةمكنكنهػا

أللـكظاهرهاالكجع.ا
 

  :ثانيا: البحور المختمطة المركبة

محمػكدتعتمدالبحكرالممزكجةعمىتكرارأكثرمفتفعيمةفيالبيتالكاحد،كقداستخدـ
كالبسػػيطكالطكيػػؿكالتفعيمػػة،هػػي)الخفيػػؼالعمػػكدميفبحػػكرممزكجػػةعمػػىالنسػػقخمسػػةمفمػػح

ادكفاسػتثناء،نكردهػابالترتيػبحسػبكثػرةمػا(،كقدنظـالشاعرعمػىجميعهػالمجتثكالسريع
:نظـعميها،كاآلتي

 إيقاع الخفيؼ: -1

سػػػميخفيفػػػاألفالكتػػػدالمفػػػركؽاتصػػػمتحركتػػػهاألخيػػػرةبحركػػػاتاألسػػػبابفخفػػػتكقيػػػؿ
.(ُ)لخفتهفيالذكؽكالتقطيع

 إيقاع الخفيؼ عمى النسؽ العمودي:

بحيػػثتكػػكفالثانيػػةمػػرةكاحػػدةكسػػطيعتمػػدإيقػػاعالخفيػػؼالعمػػكدمعمػػىتكػػرارتفعيمتػػيف"
"لمتفعيمةاألكلى،كذلؾفيكؿشطمرتيف  سػيسدا مركػبٌعمػىحػدة،كبػذلؾفػالخفيؼنسػؽ(ِ)رو

أصػػػػمهفػػػػاعالتفمسػػػػتفعمففػػػػاعالتفالتفعيمػػػػةاإليقاعيػػػػة،يتكػػػػكفمػػػػفثػػػػالثتفعػػػػيالتإيقاعيػػػػة:"
،كصكرةهذاالنسؽالتامةهي:(ّ)"مرتيف

ففاعالتفمستفعمففاعالتففاعالتفمستفعمففاعالت

                                                           
 .ٕٔ،صيعقكبالمعجـالمفصؿفيعمـالعركضكالقافيةكفنكفالشعر،إيميؿبديع(ُ)
يقاعالشعرالعربي)محاِ) .ّٔصكلةإلنتاجمعرفةعممية(،سيدالبحراكم،(العركضكا،
.َُٗص(الكافيفيالعركضكالقكافي،الخطيبالتبرزم،ّ)



َِٗ

،فالعركضاألكلػىسػالمةككزنهػا)فػاعالتف(،كلهػا(ُ)كلهثالثأعاريض،كخمسةأضرب
كالعػػركض،ضػػرباف،فضػػربهااألكؿمثمهػػا،كالضػػربالثػػانيمػػفالعػػركضاألكلػػىمنػػهمحػػذكؼ

جػػػزكءةككزنهػػػاكالعػػػركضالثالثػػػةمالثانيػػػةمحذكفػػػة،ككزنهػػػا)فػػػاعمف(كلهػػػاضػػػربكاحػػػدمثمهػػػا،
)مسػػتفعمف(كلهػػاضػػرباف،ضػػربهااألكؿمثمهػػاكضػػربهاالثػػانيمخبػػكفمقصػػكر،كػػافمسػػتفعمف
ف سػػػػقطتالسػػػػيفثػػػػـقصػػػػركهػػػػكأفنكنػػػػهقصػػػػرتكالمػػػػهسػػػػكنتفيقػػػػي)مفاعػػػػؿ(كنقمػػػػتإلػػػػى

.(ِ))فعكلف(

(%ُْ.ُٓ)كستيف(قصيدةعمىإيقاعالخفيؼ،بنسبةانستنظـالشاعرمحمكدمفمح)
النسؽالعمكدمعمىجميعهاكثالثيف(قصيدةانثالثائدالمجمديف،ضـالمجمداألكؿ)مفقص
( )%ََُبنسبة كهي: المجمد، الخفيؼفي قصائد مف الفجرعيشاؽ( شىاـيا، ،اهللكاتقكا،
دمفنفخة،هىٍمسة مكي ،الشيخأيها،تساؤالت،القشحفنة،كابكؿ،كرصاصزعتهركفمسطيف،الخي

،الشعر،المكدكدماألعمىأبك،؟ أيف...أيف،اعتذار،عتاب،اإلسالـدكحة،لحمـا،ليكتبيا
حكاروهامشعمى،الحمـ،غربة،المآذفأيتهاشمكخان،صرخة،الحجاب،مكطني،الكبيرالجهاد
قديـ عظيـعظيـإسالمنانحف، ؾالمبارالشهرإلىاعتذار، ،القكافيأميرياأرثيؾلست،

كقتيؿؿقاتعصرعصرنا آالء، أحكاؿ، )(ُ)(نسرحكاية، نظـ كما قصيدةانثالث. كثالثيف(
عمىهامشيتعميؽمىالنسؽالعمكدم،كهي:)،كمهاعذاتهبحرالجمدالثانيعمىضمفالم
عصرعصرنا،جكابسؤاؿلكؿ،أمنية،حجر...حجر،ال...ال،صديقيقاؿ،قنديؿ،هامش
منطؽ المذبحة، متسكعشابهمـك، أبيات، الشاـظبية، شكران، حيرة، السحارم، أذؿما،

الرصاص كحدمأحمؽأننيقدرم، شمكس؟مهرالمجاـيطيؽهؿ، ألتقيؾحينما، كمقصى،
،غفكة،سمخ،أكباما،العمررحمة،القمبريحانةغزة،جناحيطكيتإذاتممنيال،التقميـغرامه
بفثابتزيدقمع،،الركميصهيب،كقاصأبيبفسعد،األبطاؿأناشيد،أنت،سريرممكت

.(ِ)(األنصارم

                                                           
.ُّْ-ُُّيؽكتقديـأحمدفكزمالهيب،صكتابالعركض،ألبيالفتحعثمافبفجني،تحق:(ينظرُ)
.ُُِ-َُٗصالتبرزم،الخطيبكالقكافي،العركضفيالكافي(ِ)
،َُُ،َُٖ،َُٔ،َُْ،َُِ،ٖٕ،ٕٕ،ّٕ،ِٕ،ُٕ)،بالترتيبصُج،شعريةالكاممة،محمكدمفمح(األعماؿالُ)

ُُٔ،ُُٕ،ُُٗ،ُُِ،ُِٓ،ُِٕ،ُِٗ،َُّ،ُِّ،ُِْ،ُْْ،ُْٖ،ُْٓ،ُٕٖ،ِِْ،ِٖٔ،ِٗٔ،َّٓ،
ِّٖ،ّّّ،ّٕٓ،ّٖٔ،َُْ). 

،َُّ،ْٗ،ّٗ،َٖ،ٕٔ،ْٕ،ْٓ،ّٖ،ّٔ،ُّ،ُٔ،ُْص)،بالترتيبِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
ُّْ،ُّٗ،ُْْ،ُٓٔ،ُٖٕ،ِّٕ،ِْٓ،ِٕٔ،ِْٕ،ِْٖ،ُِّ،ّٔٓ،ّٔٗ،ّٖٕ،ُِْ،ِّْ،ْٓٓ،ْٕٓ،
َْٔ،ََُ،ُْٔ). 



َُِ

الخفيػػؼكعمػػىالنسػػؽالعمػػكدم،بحػػركتػػبمحمػػكدمفمػػحكػػؿقصػػائدبالتػػيجػػاءتعمػػى
كتبهػػاجميعػػػاعمػػىالخفيػػػؼالتػػاـ،الػػػذمجػػاءكػػػؿمػػفعركضػػػهكضػػربهعمػػػىكزف)فػػػاعالتف(،

التفعيمةالسالمةكمتةيراتهاكصكرها)فعالتفكمفعكلف(،كقدخمطالشاعرفيجميعالقصائدبيف
سابقةالذكر،فيالحشكأكالعركضكالضربعمىحدسكاء،فمـتردقصيدةتقتصرعمػىلػكف
كاحػػػدفقػػػطفػػػيعركضػػػهاكضػػػربها،أكحتػػػىضػػػربهاكحػػػدب،بػػػؿتكافػػػؽحضػػػكرالصػػػكرالثالثػػػة

لمتفعيمةفيجميعالقصائد.

 :ضػػربيا األوؿ مثميػػاو ف(، العػػروض األولػػى سػػالمة ووزنيػػا )فػػاعالتعمػػى  (1) مثػػاؿ
 تعميؽهامشيعمىالهامش"قصيدة"

كلػػػػػػػـتهػػػػػػػؿالقصػػػػػػػيدي منػػػػػػػذعػػػػػػػاـو
منػػػػػػذعػػػػػػاـكلػػػػػػـيعكػػػػػػرسػػػػػػمائي
كصػػػػقيعاأليػػػػاـيجمػػػػدأعصػػػػابي
فكػػػ نيفػػػيزحمػػػةالنػػػاسصػػػفر



كأنػػػػػػػػػػاكاحػػػػػػػػػػدكأنػػػػػػػػػػتكحيػػػػػػػػػػد 
كبػػػػػػػرؽجديػػػػػػػػد نػػػػػػػكرسه طػػػػػػػائره
كفػػػػػػػػػكقيمػػػػػػػػػعالجميػػػػػػػػػدجميػػػػػػػػػد
(ُ)أككػػػ نيمػػػفبيػػػنهـمفقػػػكد 




كلػػػػػػػـتهػػػػػػػؿالقصػػػػػػػيديمنػػػػػػػذعػػػػػػػاـو
/َ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ

فاعالتفمتفعمففاعالتف
منػػػػػػذعػػػػػػاـكلػػػػػػـيعكػػػػػػرسػػػػػػمائي

/َ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ
فاعالتفمتفعمففاعالتف

كصػػػػقيعاأليػػػػاـيجمػػػػدأعصػػػػابي
///َ/َ/َ/َ//َ///َ/َ

فعالتفمستفعمففعالتف
فك نيفيزحمةالناسصفر

///َ/َ/َ/َ//َ/َ//َ/َ
فعالتػػػػػػػفمسػػػػػػػتفعمففػػػػػػػاعالتف




كأنػػػػػػػػػػاكاحػػػػػػػػػػدكأنػػػػػػػػػػتكحيػػػػػػػػػػد 
///َ/َ//َ//َ///َ/َ

فعالتفمتفعمففعالتف
كبػػػػػػػرؽجديػػػػػػػػد نػػػػػػػكرسه طػػػػػػػائره

/َ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ
فاعالتفمتفعمففاعالتف

كفػػػػػػػػػكقيمػػػػػػػػػعالجميػػػػػػػػػدجميػػػػػػػػػد
/َ//َ/َ//َ//َ///َ/َ

فاعالتفمتفعمففعالتف
ـمفقػػػػػػكد أككػػػػػ نيمػػػػػػفبيػػػػػػنه

/َ//َ/َ/َ/َ//َ/َ/َ/َ
فاعالتفمسفعمفمفعكلف



                                                           
.ُْص،ِج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)



ُُِ

)فعالتػػػف،ة:كالمةيػػػػر)فػػػاعالتف،مسػػػتفعمف(ة:عرفػػػياسػػػتخدامهلمتفعيمػػػةالػػػػسالمنػػػكعالشػػػا
(مػػرة،ةعشػػرتػػي)اثنالػػػسالمةتفػػيالتشػػكيالتاإليقاعيػػةفقػػدكردتالتفعػػيالمفعػػكلف،مػػتفعمف(،
فقػداسػتخدـالشػاعرالتفعيمػةالسػالمةأكثػرمػف عشػر(مػرة،لحػدإ)المةيرةتكقدكردتالتفعيال

،قاربػةتكػادتكػكفمتسػاكيةةالسالمةكالمةيرةبنسػبةمتالتفعيمالمةيرةبقميؿ،كمعذلػؾفقػدجػاءت
يقاعهػػػامقطػػعكذلػػؾحسػػبالدفقػػةالشػػعريةلكػػػؿ الشػػاعرالتفعيمػػةالسػػالمةكمػػاالخػػاص،كا، التػػـز

اإليقاعيػػةاألخيػػرةلمضػػرب،فػػيالعػػركض،كنػػكعفػػيالتفعيمػػة)فعالتػػف(منهػػاكالمةيػػرة)فػػاعالتف(
التنػػػكعلممػػػاأثػػػر)فعالتػػػفكمفعػػػكلف(كالمةيػػػرةمنهػػػػا)فػػػاعالتف(حيػػػثاسػػػتخدـالتفعيمػػػةالسػػػالمة

ؼضػػربهاحسػػبالمقػػاطع،إالأفبعػػضالقصػػائدكزعالشػػاعراخػػتالًؿتشػػكيؿنػػاتم.النسػػقيلكػػ
:قصيدةضربه)فاعالتف(،كالمقطعالثاني)فعالتف(كهكذا،كمثاؿذلؾمفالالمقطعاألكؿفتجد

:عمػػػى العػػػروض األولػػػى سػػػالمة ووزنيػػػا )فػػػاعالتف(، وضػػػربيا األوؿ مثميػػػا (2) مثػػػاؿ
"قصيدة"اعتذار

رحػػػػػػؿالركػػػػػػبفاسػػػػػػكبييػػػػػػاعيػػػػػػكف
رحػػػػػػػػػػػػػؿالركػػػػػػػػػػػػػػبفػػػػػػػػػػػػػػالطريؽكركده



كػػػػػػؿأمػػػػػػرسػػػػػػكلالرحيػػػػػػؿيهػػػػػػكف
كحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف كالمطايػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼه



كفصػػػػػػػػػػػكبرسػػػػػػػػػػػكؿاهلل...فالقمػػػػػػػػػػػبفػػػػػػػػػػػيحمػػػػػػػػػػػابرهػػػػػػػػػػػيفإنهػػػػػػػػػػػـيسػػػػػػػػػػػرع


فػػػػػيالسػػػػػير يػػػػػاحبيبػػػػػيإذاتخمفػػػػػتي
كشػػػػػػػػػػؤكفجػػػػػػػػػػدٍتعمػػػػػػػػػػيفحالػػػػػػػػػػت



فعػػػػػػػػػػػػػػػذرمأفالزمػػػػػػػػػػػػػػػافيخػػػػػػػػػػػػػػػكف
(ُ)دكفقصػػػدمكلمحػػػديثشػػػجكف




رحػػػػػػؿالركػػػػػػبفاسػػػػػػكبييػػػػػػاعيػػػػػػكف
///َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ

فعالتفمتفعمففاعالتف
رحػػػػػػػػػػػػػؿالركػػػػػػػػػػػػػػبفػػػػػػػػػػػػػػالطريؽكركده




لرحيػػػػػػؿيهػػػػػػكفكػػػػػػؿأمػػػػػػرسػػػػػػكلا
/َ//َ/َ//َ//َ///َ/َ

فاعالتفمتفعمففعالتف
كحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف كالمطايػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼه



///َ/َ//َ//َ///َ/َ/َ//َ/َ//َ//َ///َ/َ
فاعالتفمتفعمففعالتفففعالتففعالتفمتفعم

إنهػػػػػػػػػػػـيسػػػػػػػػػػػرعكفصػػػػػػػػػػػكبرسػػػػػػػػػػػكؿاهلل...فالقمػػػػػػػػػػػبفػػػػػػػػػػػيحمػػػػػػػػػػػابرهػػػػػػػػػػػيف


/َ//َ/َ//َ//َ///َ/َ/َ//َ/َ//َ//ََ//َ/َ
فاعالتفمتفعمففعالتفففعالتففعالتفمتفعم




                                                           
 .ُِٓ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُِِ

فػػػػػيالسػػػػػير يػػػػػاحبيبػػػػػيإذاتخمفػػػػػتي
/َ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ

فعالتفمتفعمففاعالتف
كشؤكفجدٍتعميفحالت

///َ/َ/َ/َ//َ///َ/َ
فعالتفمستفعمففعالتف




فعػػػػػػػػػػػػػػػذرمأفالزمػػػػػػػػػػػػػػػافيخػػػػػػػػػػػػػػػكف
///َ/َ/َ/َ//َ///َ/َ

فعالتفمستفعمففعالتف
دكفقصػػػػػػػدمكلمحػػػػػػػديثشػػػػػػػجكف

/َ//َ/َ//َ//َ///َ/َ
فاعالتفمتفعمففعالتف



التفعيمػةاألخيػرةفػينهايػةالػػشاعركقػدكحػدالشػكؿالعمػكدم،عمىجاءتقصيدةاعتذار
النتقالػػهبػػيفتفعيمتػػي،فاإليقػػاعهنػػانمطػػػيمتجػػػددفػػيهػػذبالمقطػػعالشػػعريةكالمكسػػيقيةبيػػاتاأل

التنكيعبيفالتفعيمتيفالسػالمتيف،البيتالشعرممعتمداعمىفيكتابػةالشاعرفقدنكعالخفيؼ،
مسػػػتفعمف(تفعيمػػػة))فػػػاعالتف(السػػػالمة)ثمػػػاني(مػػػراتككالتفعيمتػػػيفالمتةيػػػرتيف،فاسػػػتخدتفعيمػػػة

عشػر(مػرة،كتفعيمػةلحػدإالسالمةأيضا)مرتيف(فقط،بينمااسػتعمؿتفعيمػة)فعالتػف(المتةيػرة)
)مػػتفعمف(المتةيػػرةأيضػػا)ثمػػاني(مػػرات،فكانػػتالةمبػػةلمتفعػػيالتالمتةيػػرة،ممػػاأدلإلػػىتةيػػر

تمػػدعمػػىتفعيمػػةالػػدفقاتالمكسػػيقيةالداخميػػة،إالأفمكسػػيقىالقافيػػةفػػيهػػذاالمقطػػعمكحػػدةتع
حيػثتككنػتأضػربهمػفتفعيمػة)فػاعالتف(نفسػهاسالمقطعالسابؽفيالقصيدةك)فعالتف(،بع
كمتةيراتها.



 :إيقاع البسيط -2

ألفاألسػػػبابانبسػػػطتفػػػيأجزائػػػه،ف صػػػبحفػػػيأكؿكػػػؿجػػػزءمػػػفأجزائػػػهسػػػميبسػػػيطان
.(ُ)النبساطالحركاتفيعركضهكضربهكقيؿسميكذلؾسبباف

 البسيط عمى النسؽ العمودي:إيقاع 

جػػػػػاكرتيفتإيقػػػػاعالبسػػػػػيطثمػػػػػانيتفعػػػػػيالتيعتمػػػػػدعمػػػػػىتكػػػػػرارالكحػػػػػدتيفاإليقػػػػػاعيتيفالم
)مستفعمففاعمف(أربعمرات،كي تيعمىهذاالشكؿ:

مستفعمففاعمفمستفعمففاعمفمستفعمففاعمفمستفعمففاعمف

                                                           
 .ّٗصالتبرزم،الخطيبكالقكافي،العركضفيالكافي(ُ)



ُِّ

مخبكنةككزنها)فًعمف(،كلهاضػربافكلهثالثأعاريضكستةأضرب،فالعركضاألكلى
كالعػػركضالثانيػػةمجػػزكءة،كالثػػانيمقطػػكعككزنػػه)فٍعمػػف(،األكؿمخبػػكفمثمهػػافيصػػبح)فًعمػػف(

ككزنهػػا)مسػػتفعمف(كلهػػاثالثػػةأضػػرباألكؿمجػػزكءمػػذاؿككزنػػه)مسػػتفعالف(،كالضػػربالثػػاني
ثالثػػػػػةمقطكعػػػػػةككزنهػػػػػاكػػػػػالعركض،كالضػػػػػربالثالػػػػػثمقطػػػػػكعككزنػػػػػه)مفعػػػػػكلف(،كالعػػػػػركضال

.(ُ))مفعكلف(كلهاضربكاحدمثمها

(مػفقصػائدالمجمػديف،%ٕٔ.ُّ(قصػيدةبنسػبة)سػتيفزفالبسػيط)نظـمفمػحعمػىك
كتكزعػػتقصػػائدةبػػيفالمجمػػداألكؿكالثػػانيفضػػـالمجمػػداألكؿ)عشػػريف(قصػػيدةمنهػػا،كهػػي:

يػا،الثريػد،الػكردتقتمكاال،أمتييا،فتيةهنهـإ،درعا،كالجنكدالراية،العالءأبايامعذرة،شككل)
،الفمسػػػطينيالحجػػػرعمػػػىإسػػػالميةنقػػػكش،كأنػػػتأنػػػا،أبهػػػى،هللالحمػػػد،قػػػدسيػػػا،داريػػػادار

.(ُ)(الطكائؼعهد،الشعر،الدنياسيدة،بكحٍ،األقربكف،أنهارااألرضجفاؼفيكسافركا

،الػػردهػػكهػػذا،المػػكازيفكػػؿبعػػدهادلتتبػػكهػػي:)(المتبقيػػة،األربعػػيففيمػػاضػػـالثػػاني)
إلػى،الفمسػطينياألسػير،أمػي،أمتػييػا،أنػا،كغػربشػرؽ،نحػف؟مػفنحف؟مف،العاشقةأيتها

ما،أمنية،الدكالر،عكلمة،الكاق،الشكؽنكافذ،عبيرؾطاغ،"األقصىالمسجد"الحبيبمسجدم
،معنكنػةغيػرقصػيدة،ابتهػاؿ،كطنػيكأخػيفقيػديفعمػىدمعػة، كمةتسػالمشػركباىالنيؿأطيب
الجػػئاعتػػذار،سػػكف،مخػػرز،اعتػػراؼ،اعتػػراؼ،قػػاهرةأخػػتليسػػتغػػزةكػػ ف،البنفسػػمبكصػػمة
أطفػػاؿ،مصػػرحبيبتػػيإلػػى،نصػػيحة،ممهمػػة،طيػػر،إعانػػات،آخػػرعيػػد،العيػػدصػػبيحةلكلػػدب
كجػاءتكمهػا،(ِ)(لميػالي،غبػارادمعتاف،غػػػػػزؿ،الشاـ،القبرفيحكار،األكاخرالعشر،الخميؿ

%(،فمػػـيكتػػبعمػػىالعػػركضالمجػػزكءة،كمػػاأنػػهلػػـََُعمػػىالبسػػيطالتػػاـالعمػػكدمبنسػػبة)
ف،حيثأفاألكائؿممفكتبكاشعرالتفعيمػةلػـنسؽالتفعيمةكمافعؿبعضالمحدثييكتبعمى

.يقحمكاالبحكرالمختمطةالممزكجةفينسؽالتفعيمة،كسارمفمحعمىنهجهـ

لػػـيبحػػرمفمػػحفػػيجميػػعألػػكافالعػػركضكالضػػرب،بػػؿاقتصػػرتقصػػائدبعمػػىالعػػركض
المخبػػػكفكضػػػربهامثمهػػػا،فكتػػػبعمػػػىهػػػذاالمػػػكفمعظػػػـكتاباتػػػه،حيػػػثبمػػػغعػػػددالقصػػػائدفيػػػه

                                                           
 .ّْ-ّٗص،التبرزمالخطيبكالقكافي،العركضفيالكافيينظر:(ُ)
،بالترتيبصُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
(ُُْ،ُْٔ،ُٖٓ،ِِٗ،ِْٗ،َُّ،ُّٓ،ِّٓ،ُّّ،ِّْ،ّْٗ،ّْٓ،ّٓٔ،ّٓٗ،ُّٔ،ّّٔ،ّٔٓ،ّٕٔ،ّٖٓ،ُّٗ). 
،ُٗٓ،ُْٓ،ُْٕ،ُُٕ،َٕ،ٗٓ،ٕٓ،ٓٓ،ْٗ،ّّ،ِٗ،بالترتيبص)ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)

ُٔٔ،ُٖٔ،ُّٕ،ُْٕ،ُٕٔ،ُُٖ،ُٖٖ،ُٖٗ،َُِ،ِِِ،ِِٓ،ِٖٓ،ِّٗ،ِٗٔ،َُّ،ِّّ،ّّْ،ّٕٓ،
ُّٕ،ِّٕ،ّٕٔ،ّّٖ،ِّٗ،َْٖ،َُْ،ُْْ،ُْٔ،ُْٖ،ِْٔ). 



ُِْ

أبػػػايػػػامعػػػذرة،شػػػككل)خمسػػػيف(قصػػػيدة،)سػػػبععشػػػرة(قصػػػيدةمنهػػػامػػػفالمجمػػػداألكؿكهػػػي:)
نقػكش،كأنػتأنػا،أبهػى،هللالحمػد،قػدسيػا،الثريػد،أمتػييػا،فتيػةهـإنهػ،كالجنػكدالرايػة،العالء
(،فجػاءتالطكائػؼعهػد،الشػعر،الػدنياسػيدة،بػكحٍ،األقربػكف،الفمسػطينيالحجػرعمػىإسالمية

%(عمىهذاالمكف.ٖٓقصائدالمجمدبنسبة)

ركضمخبكنػػةفيمػػاتكزعػػتقصػػائدالمجمػػدالثػػانيبػػيفهػػذاالمػػكفكالمػػكفاآلخػػرحيػػثالعػػ
أيتهػػا،الػػردهػػكهػذا(قصػػيدةكهػػي:)كثالثػيفانكالضػربمقطػػكع،فكػػافنصػيبالمػػكفاألكؿ)ثالثػػ

المسجد"الحبيبمسجدمإلى،الفمسطينياألسير،أمي،أمتييا،نحف؟مفنحف؟مف،العاشقة
، كمةتسػالمشػركباىالنيػؿأطيػبمػا،أمنيػة،الػدكالر،الكاقػ،الشػكؽنكافذ،عبيرؾطاغ،"األقصى
أخػػتليسػػتغػػزةكػػ ف،البنفسػػمبكصػػمة،النػػدلمرايػػا،ابتهػػاؿ،ككطنػػيأخػػيفقيػػديفعمػػىدمعػػة
،طيػػر،إعانػػات،آخػػرعيػػد،العيػػدصػػبيحةلكلػػدبالجػػئاعتػػذار،سػػكف،مخػػرز،اعتػػراؼ،قػػاهرة
،الشػػاـ،القبػػرفػػيحػػكار،األكاخػػرالعشػػر،الخميػػؿأطفػػاؿ،مصػػرحبيبتػػيإلػػى،نصػػيحة،ممهمػػة
%(مفقصائدالبسيطفيالمجمد.ٓ.ِٖ.كبذلؾشكمتقصائدهذاالمكف)(دمعتاف،زؿغػػػػػ

أمػاالمػكفالثػانيسػابؽالػذكرالػذميتشػكؿمػفالعػركضالمخبكنػةكالضػربالمقطػكعفقػد
الشاعرعميه)إحدلعشػرة(قصػيدةمكزعػةبػيفالمجمػديف،)أربػع(قصػائدمنهػافػيالمجمػدكتب

كفػيالمجمػدتمكاالكرد،ياداريادار،كسافركافيجفاؼاألرضأنهارا(،األكؿكهي)درعا،التق
كقصػيدةغيػرالثانيجاءت)سبع(قصائد،كهي:)شرؽكغرب،عكلمة،اعتراؼ،غبارالميالي،

.معنكنة،تبدلتبعدهاكؿالمكازيف،أنا(

 قصيدةالثريد:مثاؿ عمى العروض المخبونة والضرب مثميا

يػػػػػػاقمػػػػػػـبػػػػػػ مكػػػػػػؼأخػػػػػػطالحػػػػػػرؼ
كمػػاعرفػػتسػػكلاألحػػزافلػػيرحمػػان
كؿالعصافيرفيأعشاشهاانتحرت
كلمسػػػػػػػػياطعمػػػػػػػػىأجسػػػػػػػػادهـطػػػػػػػػرؽ



كمػػػػػػػػػاغنػػػػػػػػػاؤؾكاألهػػػػػػػػػكاؿتقػػػػػػػػػتحـ
متػػػػىسػػػػتطمقنيمػػػػفليمهػػػػاالػػػػرحـ
كالػػػػػػػػػػػػػػرخـ كاليحمػػػػػػػػػػػػػػؽإالالبػػػػػػػػػػػػػػـك
(ُ)كيمػػػايمػػػرعميهػػػاالفػػػارسالعمػػػـ




بػػػػػػ مكػػػػػػؼأخػػػػػػطالحػػػػػػرؼيػػػػػػاقمػػػػػػـ
//َ//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ

متفعمففاعمفمستفعمففًعمف

كمػػػػػػػػػاغنػػػػػػػػػاؤؾكاألهػػػػػػػػػكاؿتقػػػػػػػػػتحـ
//َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ

متفعمففًعمفمستفعمففًعمف
                                                           

.ِّٓ،صُج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)



ُِٓ

كمػػاعرفػػتسػػكلاألحػػزافلػػيرحمػػان
//َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ

متفعمففًعمفمستفعمففًعمف
كؿالعصافيرفيأعشاشهاانتحرت

/َ/َ//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ
مستفعمففاًعمفمستفعمففًعمف


كلمسياطعمىأجسادهـطرؽ

//َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ
مػػػػػػتفعمففًعمػػػػػػفمسػػػػػػتفعمففًعمػػػػػػف



متػػػػىسػػػػتطمقنيمػػػػفليمهػػػػاالػػػػرحـ
//َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ

متفعمففًعمفمستفعمففًعمف
كالػػػػػػػػػػػػػػرخـ كاليحمػػػػػػػػػػػػػػؽإالالبػػػػػػػػػػػػػػـك

//َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ
متفعمففًعمفمستفعمففًعمف


كيمايمرعميهاالفارسالعمـ

/َ/َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ
مسػػتفعمففًعمػػفمسػػتفعمففًعمػػف



قدجاءكؿبيتمفأبياتالقصيدةبتشكيؿخاصبه،ضمفالنسؽ،كجاءتالتةيراتل
 مف كؿ مف الثاني الساكف حذؼ فقد القصيدة، مكسيقى مف لتسرع )مستفعمف(التفعيمتيف

بالترتيب،كجػاءت)متفعمف(ك)فعمف(كبذلؾقؿزمفالنطؽ،ف صبحتالتفعيمةمةيرةك)فاعمف(
كالسالمةستمرات،)متفعمف(كالمةيرةمنهاعشرمرات،)مستفعمف(القصيدةسالمةأحػشاء
جاءتالكحدةربكفيالعركضكالػضرة،مػ)فعمف(أربععشرة،كالمةيرةمنهامرتيف)فاعمف(
 الثاني)فعمف(المةيرة البيت شطرا جاء متنكعة، نةمية بطاقة يعم جاء شطر ككؿ فقط،

كتجدكالمتنكعة،النةمػةالمتمكجػة،فالتشكيؿيتكسػطهانفسيحمالفالقيمةالنةميةكالمكسيقية
)متفعمف(متةيرةالدأالتشكيؿاألكؿبالكحدةالتيتكتنؼبدايةالقصيدة،فقدبسريعةالمكسيقىال

األكلػىفػي كبدايةمفالبيتنفسهكشطرمالبيتالثانيالشطرالثانيكالتيتكازمالتفعيمة
الهادئةمفالبيتاألخير،كجاءتالتفعيمةالشطرالثانيمفالبيتالثالثكبدايةالشطراألكؿ

قبؿ)مستفعمف(باقيالشطكر،كالتزمتالتفعيمةالسالمةفيبدايةمستفعمف()سالمةال مكانها
فػي العركضكالضرب كمانهاية متمكجة مكسيقية بحركة تمكج فالقصيدة الشطكر، جميع

التيتعمفيرأسالشاعرحتىباتاليرلالككفإالباهتا،كاليرللهيؤكدهاحركةاألفكار
فيركمظاهرحياةإالفيرحـاآلالـكاألكجاع،كتتفاعؿمعحالةالشاعرالحزينةكؿالعصا

يعززعندبحالةاأللـكالكجعثـيتمنىلكأفهذباآلالـتطمؽصراحهليعيش الطبيعةمما
داعما جاء هذا كؿ السعادة، ب لكاف الدنيا كتزدهي الفرح يعـ ككي يريد، كما جميمة حياة
الشعكري الشاعر حالة يتماشىمع ما مع البسيطتمكجتا تفعيمتي أف البسيطكما ةلتفعيمتي

كدفقاتهالشعرية.




ُِٔ

 قصيدة"أنا":عمى العروض المخبونة والضرب المقطوع مثاؿ

نعػػػػػػػػػػػػػـأغػػػػػػػػػػػػػردلكػػػػػػػػػػػػػفأمتةريػػػػػػػػػػػػػد
آليتيكـتشظىالحرؼفكؽفمػي
أصابعيمفلهيباألحرؼاحترقت
أجكببحرالقكافيكهػكمضػطرب
عمػػػػػػػيأفجػػػػػػػرتاريخػػػػػػػانغػػػػػػػداهمػػػػػػػالن
عمػػػػيأقػػػػكؿكالمػػػػانغيػػػػرذمعػػػػكج
عمػػػػػػيأمػػػػػػكتكفػػػػػػيكفػػػػػػيسكسػػػػػػنةه



يةػػػػػكمالعصػػػػػافيرإيقػػػػػاعاألناشػػػػػيد
أالأكػػػػكفبشػػػػعرمغيػػػػر"محمػػػػكد"
فكيػػػؼأشػػػدكلكػػػـبػػػاألحرؼالةيػػػد
عمػػػػػػيأعػػػػػػكدبػػػػػػدرمنػػػػػػهمنضػػػػػػكد
فيػػػػػػػػػهت لػػػػػػػػػهأنصػػػػػػػػػاؼالعبابيػػػػػػػػػد  
أشػػػػػػػػدفيػػػػػػػػهزمانػػػػػػػػانغيػػػػػػػػرمشػػػػػػػػدكد
(ُ)كفػػػكؽثةػػػرمفجػػػرغيػػػرمػػػكءكد




نعػػػػػػػػػػػػػـأغػػػػػػػػػػػػػردلكػػػػػػػػػػػػػفأمتةريػػػػػػػػػػػػػد
//َ//َ///َ/َ/َ//َ/َ/َ

مستفعمففٍعمفمتفعمففًعمف
فكؽفمػيآليتيكـتشظىالحرؼ

/َ/َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ
مستفعمففًعمفمستفعمففًعمف

أصػػابعيمػػفلهيػػباألحػػرؼاحترقػػت
//َ//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ

متفعمففاًعمفمستفعمففًعمف
كمضػطربأجكببحرالقكافيكهػ

//َ//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ
اًعمفمستفعمففًعمفمتفعمفف

اهمػػػػػػػالنعمػػػػػػػيأفجػػػػػػػرتاريخػػػػػػػانغػػػػػػػد
/َ/َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ

مستفعمففًعمفمستفعمففًعمف
ذمعػػػػكجعمػػػػيأقػػػػكؿكالمػػػػانغيػػػػر

/َ/َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ
مستفعمففًعمفمستفعمففًعمف

ناشػػػػػيديةػػػػػكمالعصػػػػػافيرإيقػػػػػاعاأل
/َ/َ//َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ

مستفعمففاًعمفمستفعمففٍعمف
"محمػػػػكد"أالأكػػػػكفبشػػػػعرمغيػػػػر

/َ/َ//َ///َ/َ/َ//َ/َ/َ
مفمستفعمففٍعمفعًمستفعمفف

لكػػػـبػػػاألحرؼالةيػػػدفكيػػػؼأشػػػدك
//َ//َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ

مففاًعمفمستفعمففٍعمفمتفع
منضػػػػػػكدعمػػػػػػيأعػػػػػػكدبػػػػػػدرمنػػػػػػه

/َ/َ//َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ
مستفعمففاًعمفمستفعمففٍعمف

بابيػػػػػػػػػد  فيػػػػػػػػػهت لػػػػػػػػػهأنصػػػػػػػػػاؼالع
/َ/َ//َ///َ/َ/َ//َ/َ/َ

مستفعمففاًعمفمستفعمففٍعمف
أشػػػػػػػػدفيػػػػػػػػهزمانػػػػػػػػانغيػػػػػػػػرمشػػػػػػػػدكد

//َ//َ///َ/َ/َ//َ/َ/َ
فاًعمفمستفعمففٍعمفمستفعمف

                                                           
 .ٗٓ،صِج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)



ُِٕ

عميأمكتكفيكفيسكسنةه
/َ/َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ

ًعمػػػفمسػػػتفعمففًعمػػػفمسػػػتفعمفف



كفكؽثةرمفجرغيرمكءكد
//َ//َ///َ/َ/َ//َ/َ/َ

مػػػػتفعمففًعمػػػػفمسػػػػتفعمففٍعمػػػػف





كالتفعيمػة )متفعمف(،كالمةيػػرةمنهػػا)مستفعمف(جاءتالقصيدةمعتمدةعمىالتفعيمةالسالمة
)فًعمػػف(فػػيالتفعيمػػةالمةيػػرةتػػػـزفػػيأحشػػائها،كال)فًعمػػف(كالمةيػػرةمنهػػا)فػػاعمف(الثانيػػةالسػػالمة

نهايةاألشطراألكلىلجميعاألبياتعداالبيتاألكؿالذماعتمػدعمػىالتصػريعفكافقػتنهايتػه
.جميعاالشعريةبياتفينهايةاألكالتفعيمةالمةيرة)فٍعمف(،نهاياتاألبياتالشعرية

كعشػريفمػرة،فيمػااسػتخدـانثػ)مسػتفعمف(ثالاسػتخدـالشػاعرالتفعيمػةاألكلػىالسػالمةفقػد
فيمػااسػتخدـالتفعيمػةالسػالمة)فػاعمف(سػبع ،)مػتفعمف(خمػسمػراتفقػطالمةيػرةمنهػػا:التفعيمػة

مراتفقط،كمااستخدـالتفعيمةالمتةيرةمنها)فًعمف(ثػالثعشػرةمػرة،كجػاءالضػربمػعنهايػة
 تتكرربذلؾثمانيمرات.الشطراألكؿالمصرععمىكزفتفعيمة)فٍعمف(المقطكعةل

جػػػاءتالقصػػػيدةتتسػػػـالحشػػػك،فػػػػيالسػػػالمة)مسػػػتفعمف(التفعيمػػػةاألكبػػػرعمػػػىكباعتمػػػادب
بالهػدكءغيػػرسػػريعةكالمبطئػة،ألفالشػػاعرفػػيالمقابػؿاعتمػػدفػػيالتفعيمػةالثانيػػةعمػػىتفعيمػػة

ينتقػؿمػفالهػدكء)فًعمف(فحذؼالساكفالثاني،حتىأصبحالقارئيتمكجمعأنةاـالػنصالػذم
كحػػذؼمػػف)فػػاعمف(عميقػػانإلػػىالسػػرعة،فجػػاءالسػػككففػػي)مسػػتفعمف(كػػييعطػػيالقػػارئنفسػػان

لػذافالسػككف،ةمتدفقػةكالهػيرتيبػمىاإلسراعكيسمبالرتابةمفالقصيدة،فالهيكييحثهع
اتالحركػػةالػػذميػػتحكـبتنػػكعهػػذبالحركػػػةالنابػػػضة،كيضػػبطتػػداعيهنػػابكجػػكدبأكعدمػػههػػك

الحركػاتفػيالتفعيمػةاإليقاعيػة،ضػمف،يػػضبطانإيقاعيػػكبػذلؾكػافالسػككفضػػابطانكتالشػيها،
 التشكيالتاإليقاعية.

   

 :إيقاع الطويؿ -3

لمعنيػػيف،أحػػدهماأنػػهأطػػكؿالشػػعرحيػػثبمػػغعػػددحركفػػهثمانيػػةسػػميالطكيػػؿطػػكيالن
ـاألسػبابكالكتػدأطػكؿمػفالسػببفسػميلػذلؾكأربعكفحرفا،كالثانيأفأبياتهبدأتباألكتادث

كهكعمىثمانيةأجزاء:(ُ)طكيال

فعكلفمفاعيمففعكلفمفاعيمففعكلفمفاعيمففعكلفمفاعيمف

                                                           
 .َُٗشعبافصالح،صتحقيؽ:(شفاءالةميؿفيعمـالخميؿ،محمدبفعميالمحمي،ُ)



ُِٖ

،كػػافأصػػمها(ُ)كلػػهعػػركضكاحػػدةكثػػالثأضػػرب،كعركضػػهلػػـتسػػتعمؿإالمقبكضػػة
كالضرباألكؿمنهسالـصػحيحككزنػه)مفاعيمف(ف سقطالخامسالساكفف صبحت)مفاعمف(،

(ّ)ككزنه)فعكلف((ِ))مفاعيمف(،كالثانيمقبكضكالعركضككزنه)مفاعمف(،كالثالثمحذكؼ

(مػػػفقصػػػائد%ُٗ.ٔ(قصػػػيدةبنسػػػبة)كعشػػػريفانسػػػبع)نظػػػـمفمػػػحعمػػػىكرزفالطكيػػػؿ
ع(قصػػائدفقػػطأربػػالمجمػػديف،كتكزعػػتقصػػائدةبػػيفالمجمػػداألكؿكالثػػانيفضػػـالمجمػػداألكؿ)

.(ُ)(يقكلػكف،محسػركادل،الشػكؽ،الشكؽحركؼكهي:)،%(مفقصائدالمجمدُٗ.ِبنسبة)
:،كهػػي%(مػػفقصػػائدالمجمػػدَٗ.ٗبنسػػبة)قصػػيدة(كعشػػريفانثالثػػالثػػاني)المجمػػدفيمػػاضػػـ

،فػػيهـأحػػدؽسػػاؽعمػػىكقفػػت،الشػػعرزمػػف،العدالػػةشػػمس،النفػػكسطػػبيػػافػػديتؾ،إضػػاءة)
،صػػػالة،اهللرسػػػكؿيػػػاحبيبػػػي،تهمػػػيش،نصػػػيب،كرد،نسػػػياف،كصػػػيه،غضػػػبى،غػػػزمعتػػػاب
.(ِ)(،مراياالندلالشعرمحنة،صاحب،صديؽ،مكت،أنثى،درعا،نساء،صاحب

العػػػػركض،حيػػػػثكتػػػػبعمػػػػىكدمفمػػػػحعمػػػػىألػػػػكافالطكيػػػػؿجميعهػػػػاكتػػػػبالشػػػػاعرمحمػػػػ
)قصػيدةكاحػدة(فػيبالسػالـالمقبكضةكأضربهاالثالثة،كتبعمىالعػركضالمقبكضػةكالضػر

،المجمػػدالثػػاني،همػػا:)غضػػبى،كردالمجمػػداألكؿ،كهػػي)كادممحسػػر(،ك)ثػػالث(قصػػائدفػػي
(،ككتػػػبعمػػػىالعػػػركضالمقبكضػػػةكالضػػػربالمقبػػػكضمثمهػػػا)ثمػػػانيعشػػػرة(قصػػػيدة،تهمػػػيش

:)حػػػركؼالشػػكؽ،الشػػػكؽ،يقكلػػكف(،ك)خمػػػسعشػػػرة(،كهػػيالمجمػػػداألكؿفػػي)ثػػالث(قصػػػائد
كقفػتعمػىالثانيكهي:)فديتؾياطبالنفكس،شمسالعدالة،زمفالشػعر،المجمدفيقصيدة

سػػاؽأحػػدؽفػػيهـ،محنػػةالشػػعر،عتػػابغػػزم،كصػػية،نصػػيب،حبيبػػييػػارسػػكؿاهلل،صػػالة،
،ككتػػػبأخيػػػراعمػػػىالعػػػركضالمقبكضػػػةكالضػػػربصػػػاحب،نسػػػاء،أنثػػػى،صػػػديؽ،صػػػاحب(

الثاني،كهي:)إضاءة،نسياف،درعا،مكت(.المجمدفيالمحذكؼ)أربع(قصائد





                                                           
 .المقبكض:ماسقطخامسهالساكف(ُ)
 المحذكؼ:ماسقطمنهآخرسببخفيؼ.(ِ)
.ِْ-ِِصالتبرزم،الخطيبكالقكافي،العركضفيلكافياينظر:(ّ)
 .(ّْٗ،ّٖٔ،ِِّ،َّّ)،بالترتيبصُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
،َّٗ،َّٖ،َّٓ،ِٕٕ،ُٖٓ،ُُٕ،ُِٓ،َُٓ،ُِٕ)،بالترتيبصِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)

َُّ،ُِّ،ُّْ،ِّٔ،ّْٖ،ّٓٓ،َّٔ،ِّٔ،ُّٖ،ّٖٔ،ّٖٕ،ِْْ،ُِْ،ُِٕ.) 



ُِٗ

مثػػاؿ عمػػى العػػروض المقبوضػػة )مفػػاعمف(، والضػػرب األوؿ منػػو سػػالـ صػػحيح ووزنػػو 
غضبى"قصيدة":)مفاعيمف(

كثيرناكيأجكزبؾالدربا بذلتي
كأمنحؾالحرؼالذميركبالصعبا

كلكننيفكجئتأنؾصخرةه
ستكسرظهرمحيفأرفعهاغصبا 



بينيكبيفحبيبتيفشتافما
شرقناصكبتقمبهاغربا (ُ)إذارحتي



كثيرناكيأجكزبؾالدربا بذلتي
//َ///َ/َ/َ//َ///َ/َ/َ

مفاعيمف مفاعيمففعكؿي فعكؿي
كأمنحؾالحرؼالذميركبالصعبا

//َ///َ/َ/َ//َ/َ//َ/َ/َ
مفاعيمففعكليفمفاعيمف فعكؿي

ةهكلكننيفكجئتأنؾصخر
//َ///َ/َ/َ//َ///َ//َ

مفاعمف مفاعيمففعكؿي فعكؿي
ستكسرظهرمحيفأرفعهاغصبا 

//َ///َ/َ/َ//َ///َ/َ/َ
مفاعيمف مفاعيمففعكؿي فعكؿي
فشتافمابينيكبيفحبيبتي

//َ///َ/َ/َ//َ///َ//َ
مفاعمف مفاعيمففعكؿي فعكؿي

شرقناصكبتقمب هاغرباإذارحتي
//َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ//َ/َ/َ

فعكليفمفاعيمففعكليفمفاعيمف
                                                           

.َّٓ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



َِِ

 

مػػالمبنيػػةاتجػػهالشػػاعرفػػيهػػذاالػػنصإلػػىالعػػركضالمقبكضػػةكالضػػربالسػػالـ،مػػدركان
فيسػػاعدافالشػػاعرعمػػىاإلنشػػاد،كيعطيانػػهمسػػاحةأكسػػعاإليقاعيػػةمػػفأثػػربػػالغفػػيالمعنػػى،

السػػػامعكتشػػػدبإليهػػػا،كتصػػػنعبػػػذلؾألفػػػةإيقاعيػػػةبػػػيفالشػػػاعرل فاضػػػة،فتعمػػػؿعمػػػىتشػػػكيؽ
كالمتمقيمفخالؿلكحةعمكدهاتفعيالتالطكيؿ.

حركؼالشكؽ""مثاؿ عمى العروض المقبوضة )مفاعمف( والضرب مقبوض مثميا:

تػػػػػذكرنيباألهػػػػػؿمػػػػػفبعػػػػػدغربػػػػػةو
كمػػػػفقػػػػاؿإنػػػػيقػػػػدتةربػػػػتجفػػػػكةن
كمفقاؿإفالماؿقػدقػادخطػكتي

نػػػػػػػػػػػػػي)أـالبنػػػػػػػػػػػػػيف(بػػػػػػػػػػػػػ ننيكتعرف


قضػػػيتبهػػػاسػػػبعانعجافػػػاندكاهيػػػا  
لمهجػػػػػػرافعػػػػػػنكـقياديػػػػػػا؟ كأسمسػػػػػػتي
فمتػػػػػػػاعاألرضأغػػػػػػػرلركابيػػػػػػػا كا،
(ُ)كحقػػػػػػؾقػػػػػػدخمفػػػػػػتدنيػػػػػػاكرائيػػػػػػا




تػػػػػذكرنيباألهػػػػػؿمػػػػػفبعػػػػػدغربػػػػػةو
//َ///َ/َ/َ//َ/َ//َ//َ

مفاعيمففعكلفمفاعمف فعكؿي

كمػػػػفقػػػػاؿإنػػػػيقػػػػدتةربػػػػتجفػػػػكةن
//َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ//َ//َ

فعكليفمفاعيمففعكلفمفاعمف

كمفقاؿإفالماؿقػدقػادخطػكتي
//َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ//َ//َ

فعكليفمفاعيمففعكلفمفاعمف

كتعرفنػػػػػػػػػػػػػي)أـالبنػػػػػػػػػػػػػيف(بػػػػػػػػػػػػػ نني
//َ///َ/َ/َ//َ///َ//َ

مفاعمف مفاعيمففعكؿي فعكؿي

قضػػػيتبهػػػاسػػػبعانعجافػػػاندكاهيػػػا  
//َ///َ/َ/َ//َ/َ//َ//َ

مفاعيمففعكلفمفاعمف فعكؿي

لمهجػػػػػػرافعػػػػػػنكـقياديػػػػػػا؟ كأسمسػػػػػػتي
//َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ//َ//َ

فعكليفمفاعيمففعكلفمفاعمف

فمتػػػػػػػاعاألرضأغػػػػػػػرلركابيػػػػػػػا كا،
//َ///َ/َ/َ//َ/َ//َ//َ

مفاعيمففعكلفمفاعمف فعكؿي

كحقػػػػػػػػؾقػػػػػػػػدخمفػػػػػػػػتدنيػػػػػػػػاكرائيػػػػػػػػػا
//َ///َ/َ/َ//َ/َ//َ//َ

مفاعيمففعكلفمفاعمف فعكؿي

                                                           
.َّّ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُِِ

أتاحبحرالطكيؿفيهذبالقصيدةلمشاعررسـلكحةصػادقةمممػكءةبػالحزف،يبحػثمػف
خاللهاعفكيفيةتعبيربعفعكاطفهتجابالمكقؼالذميعايشهحيفاشتدعميهاأللـعندماكجد

لممػػاؿ،فاتجػػػهكلكنػػهينفػػيأفيكػػكفقػػدتركػػهحبػػاننفسػػهمػػكطفاتهػػاـ،فقػػدتػػرؾالشػػاعركطنػػه
معػػهبالبكػػاءكالشػػككل،حيػػثيعػػداالطكيػػؿصػػاحباإليقػػاعالشػػاعرإلػػىبحػػرالطكيػػؿمسترسػػالن

مةلممشاعرالحزينةالهادئة.ءاألكثرمالبحركالالبطيءالهادئ


مثػػاؿ عمػػى العػػروض المقبوضػػة )مفػػاعمف( والضػػرب الثالػػث محػػووؼ ووزنػػو )فعػػولف(:
 درعا"قصيدة"

يقكلكفدرعاماتزاؿمقيمة
كأنتـرحمتـكيؼتمتقياف؟
يقكلكفمازاؿالترابمعطرنا
كمازاؿمهرالشعردكفعناف

 لؼعيشهيكمازاؿفيهاالطير
كالرجفاف (ُ)كي كمبالخكؼه



يقكلكفدرعاماتزاؿمقيمة
//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ

 مفاعمففعكلفمفاعيمففعكؿي
كأنتـرحمتـكيؼتمتقياف؟

//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ/َ
فعكلف فعكلفمفاعيمففعكؿي
يقكلكفمازاؿالترابمعطرنا

//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ
مفاعمف فعكلفمفاعيمففعكؿي
كمازاؿمهرالشعردكفعناف

//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ/َ
فع كلففعكلفمفاعيمففعكؿي

                                                           
 .ِّٔ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ِِِ

كمازاؿفيهاالطيرب لؼعيشه
//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ

مفاعمف فعكلفمفاعيمففعكؿي
كالرجفاف كي كمبالخكؼه

//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ/َ
فعكلف فعكلفمفاعيمففعكؿي



الشػػعكرالػػذميحتػػاجإلػػىعاطفػػةجياشػػةكبيػػرةيمجػػ الشػػاعركػػييعبػػرعنػػهإلػػىاألكزاف
مػػة،حيػػثتتػػيحهػػذباألكزافلصػػاحبهاالفرصػػةكػػييعبػػركػػؿكػػؿمػػايخػػتممصػػدرببصػػكرةالطكي

كاممة،كليسثمةبحرأنسػبمػفالطكيػؿلمتنفػيسالطكيػؿالهػادئعػفلكعػةالقمػبكألػـالػنفس،
ألمهمفخالؿتفعيالتالطكيػؿإلىبحرالطكيؿفيالحديثعفدرعا،كاصفانالشاعرلج قدك

فيكػؿمػاكتادثـتتبعهااألسباب،ممايزيدمفإمكانيةالتعبيربصػكرةكاممػةتسػتالتيتبدأباألك
الطكيػػؿإلػػىجانػػبالحػػديثعػػفدرعػػاكاحػػةكاسػػعةبحػػريحتاجػػهالشػػاعر،فاتخػػدالشػػاعرمػػف

مػػػفسػػػعةبالغيػػػةكفنيػػػةبحػػػراللمتعبيػػػرعػػػفكػػػؿمػػػايجػػػكؿفػػػينفسػػػهكفكػػػرب،لمػػػايتيحػػػههػػػذا
.كمكسيقية



 :إيقاع السريع -4

سداسػػػػيٌعتمػػػدالنسػػػؽاإليقػػػاعيلمسػػػريععمػػػىالكحػػػداتاإليقاعيػػػةالممزكجػػػة،فهػػػػكنػػػػسؽي
،ككحػدةثالثػػة)مسػتفعمف(قاعيةلمبيػتالكاحػد،يتكػكفمػفتتػابعكحػدتيفمتشػابهتيفالكحداتاإلي

 فػاعمف:)،متعمف(،متفعمف،مستفعؿ،مفتعمف:)مستفعمف،كأهـجكازاته:)فاعمف(مختمفة
،كي تيعمىالصكرةالتالية:(ُ)مف(فًعمف،فعٍ

 مستفعمفمستفعمففاعمفمستفعمفمستفعمففاعمف
(%ِّ.َبنسبة)استخدـمحمكدمفمحصكرةكاحدةمفصكرالسريعفيقصيدةكاحدة

نتمعنهاتشكيالتإيقاعيةمتعددةكمتنكعة،كقدجاءتفيالمجمدالثاني،مفقصائدالمجمديف
:صورة العروض الصحيحة والضرب مثمياجاءتعمى

مستفعمفمستفعمففاعمفمستفعمفمستفعمففاعمف
 

                                                           
.ُٖٖص،لديفحاضرمبدرااإلعرابالكاضح)معتطبيقاتعركضيةكبالغية(،:(ينظرُ)



ِِّ





:الثاني،قاؿفيهاكقدتمثؿذلؾفيقصيدة"إلىمتى"،كهيقصيدةمفقصائدالمجمد

إلػػػػػػػػػىمتػػػػػػػػػىكالميػػػػػػػػػؿاليرحػػػػػػػػػؿ
كالسػػػػػػاؽالتسػػػػػػ ؿعػػػػػػفسػػػػػػاقها
إلػػػػػىمتػػػػػى؟كالشػػػػػيخاليرعػػػػػػكم

أرضػػػػػناإلػػػػػىمتػػػػػىكالػػػػػريحفػػػػػي
كالجهػػػػػػػػؿيقضػػػػػػػػػيبيننػػػػػػػػػاكاثقػػػػػػػػػا
كأكؿالنػػػػػػػػػػػػػػػػػاسهنػػػػػػػػػػػػػػػػػاآخػػػػػػػػػػػػػػػػػر



ككػػػػػػؿهػػػػػػذاالعهػػػػػػراليخجػػػػػػؿ
كالبػػػػػػػػػػاباليػػػػػػػػػػكرمكاليقفػػػػػػػػػػؿ
عػػػػفغيػػػػهكالطفػػػػؿاليعقػػػػؿ؟ 
تعػػػػػكمكهػػػػػذاالجػػػػػبفيستبسػػػػػؿ
كالعقػػػؿاليقضػػػيكاليفصػػػؿ 
(ُ)كآخػػػػػػػػرالنػػػػػػػػاسهػػػػػػػػكاألكؿ


 

إلػػػػػػػػػىمتػػػػػػػػػىكالميػػػػػػػػػؿاليرحػػػػػػػػػؿ
//َ//َ/َ/َ//َ/َ//َ

ففاعمفمتفعمفمستفعم

كالسػػػػػػاؽالتسػػػػػػ ؿعػػػػػػفسػػػػػػاقها
/َ/َ//َ/َ///َ/َ//َ

مستفعمفمستعمففاعمف

إلػػػػػىمتػػػػػى؟كالشػػػػػيخاليرعػػػػػػكم
//َ//َ/َ/َ//َ/َ//َ

متفعمفمستفعمففاعمف

إلػػػػػىمتػػػػػىكالػػػػػريحفػػػػػيأرضػػػػػنا
//َ//َ/َ/َ//َ/َ//َ

متفعمفمستفعمففاعمف

ككػػػػػػؿهػػػػػػذاالعهػػػػػػراليخجػػػػػػؿ
//َ//َ/َ/َ//َ/َ//َ

متفعمفمستفعمففاعمف

كالبػػػػػػػػػػاباليػػػػػػػػػػكرمكاليقفػػػػػػػػػػؿ
/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ//َ

مستفعمفمستفعمففاعمف

اليعقػػػػؿ؟ عػػػػفغيػػػػهكالطفػػػػؿ
/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ//َ

مستفعمفمستفعمففاعمف

تعػػػػػكمكهػػػػػذاالجػػػػػبفيستبسػػػػػؿ
/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ//َ

مستفعمفمستفعمففاعمف

                                                           
 .ِْ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ِِْ



كالجهػػػػػػػػؿيقضػػػػػػػػػيبيننػػػػػػػػػاكاثقػػػػػػػػػا
/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ//َ

مستفعمفمستفعمففاعمف

كأكؿالناسهناآخر

//َ//َ/َ///َ/َ//َ

مػػػػػػػػػػػػتفعمفمسػػػػػػػػػػػػتعمففػػػػػػػػػػػػاعمف




كالعقػػؿاليقضػػيكاليفصػػؿ 
/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ//َ

مستفعمفمستفعمففاعمف

كآخرالناسهكاألكؿ

//َ//َ/َ///َ/َ//َ

تعمففػػػػػػػػػاعمفمػػػػػػػػػتفعمفمسػػػػػػػػػ


السػريعيتسػـبكثػرةجكازاتػه،لػذايسػتطيعالشػاعرمػفخاللػهأفينػكعفػيالتفعػيالت،بحر
لدرجةأفيككفكؿبيتصكرةمختمفةعفالبيتالذميسػبقه،إالأفالشػاعرلػـيمجػ إلػىذلػؾ

انحصػػػراسػػػتخدامهفػػػيتفعيمػػػة)مسػػػتفعمف(عمػػػى)مسػػػتفعمف،كحػػػافظعمػػػىصػػػكرةنسػػػقيةكاحػػػدة،
ات،كجػاءتتفعمف،مسػتعمف(فجػاءت)مسػتفعمف(خمػسعشػرةمػرة،كجػاءت)مػتفعمف(سػتمػرم

الحظهناأيضاأفالةمبةلمتفعيمةالسػالمةاألصػميةكليسػتلمتفعػيالت)مستعمف(ثالثمرات،كت
عمػػىصػػعيدالعػػركضكالضػػرببالتفعيمػػةالسػػالمة)فػػاعمف(فتكػػررتاثنػػاتةيػػرة،كمػػاأنػػهالتػػـزالم

عشرةمرة.

فيهذبالسطكرهذبالحركةالمػسيطرةتمكجبالحركةالمتمكجةالسريعة،القصيدةفجاءت
الفعؿالذمسيطرعمىحركة جاء المكسيقىفقد األفكارفيجاءتمفتكاتؼالمعنىمع

باستدعاءالفعؿالم البيتاألخيرفقطضارعالمقطع، ليمارسفعمهكحركتهفيكؿبيتعدا
الشالمنتظرة تعكم،ف تى يعقؿ، يرعكم، يقفؿ، يكرم، تس ؿ، يخجؿ، )يرحؿ، باألفعاؿ اعر

يستبسؿ،يقضي،يفصؿ(،كبذلؾاستدعىالفعؿهنامجمكعةمفاألسماءهؿ:)الميؿ،العهر،
 العقؿ(، الجهؿ، الجبف، الريح، الطفؿ، الشيخ، الباب، يؤكدمػسبكقةالساؽ، الصراعباستفهاـ

،،كهذاالفعؿالذمتنب بالصراعمارسالحركةالناتجةعنهاعرداخؿالشالداخميالذمتفجر
في كصبها كالفنية كالبالغية العركضية اإلبداعية طاقاته يستثمر أف الشاعر كبذلؾاستطاع

قالبشعرمسارعمىمسارالسريع.







ِِٓ

 المجتث: بحر -5

فسميمجتثان مقتطعكجتثمفالخفيؼ،كهكفاعالتفمستفعمففاعالتف، يختمؼألنه
 ،كشكمه:(ُ)كهيالضربة،كلهعركضكاحدعفالخفيؼمفجهةالترتيب،فك نهاجتثمنه

مستفعمففاعالتفمستفعمففاعالتف

إيقػػاعنسػػبةمػػف(%ِّ.َ)قصػػيدةكاحػػدةعمػػىإيقػػاعالمجتػػثبنسػػبةمحمػػكدمفمػػحنظػػـ
التفعيمتػػػػػيفعمػػػىاطػػػػرادالمجتػػػػثاعتمػػػػدك،كقػػػدجػػػػاءتفػػػػيالمجمػػػداألكؿفػػػػيالمجمػػػػديفشػػػػعرال

الشػعريةالتفعيمػة شطر،فقػداسػتخدـفػػيحػػشكالػػ(ُ)()عتػاب،كهيقصيدة)مستفعمف،فاعالتف(
الشعريةالتفعيمةشطراأل،كاعتمػدفػينهايػة)متفعمف(كالمةيرةمنها)مستفعمف(اإليقاعيةالسالمة

)فعالتف،فاالتف(:،كالمةيرةمنها)فاعالتف(السالمة

لسػػػػػػػػػت فقيػػػػػػػػػرانيػػػػػػػػػامصػػػػػػػػػري
ممػػػػػػػػػػػػػؾيمينػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػمسي
بعػػػػػػػػػػػػػضكنػػػػػػػػػػػػػكزم النيػػػػػػػػػػػػػؿي
أرضػػػػػػػػػػػػػؾعػػػػػػػػػػػػػدالن مػػػػػػػػػػػػػألتي
كمػػػػػػػػػػػػػػػػامشػػػػػػػػػػػػػػػػىبركػػػػػػػػػػػػػػػػابي
تػػػػػػػػػػػػػػزكؿشػػػػػػػػػػػػػػـالركاسػػػػػػػػػػػػػػي
فػػػػػػػػػػػػكؽالسػػػػػػػػػػػػػحابلػػػػػػػػػػػػػكائي
كهمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظايا
أشػػػػػػػػػػػػػػػكك لكننػػػػػػػػػػػػػػػياليػػػػػػػػػػػػػػػـك
فػػػػػػػػػػػػػػػػالجػػػػػػػػػػػػػػػػكادمطميقػػػػػػػػػػػػػػػػان



كالعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائيقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي
كالخافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدليؿ
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هكؿ كاألزهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري
كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذليؿ
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػىثػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؾعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
كمنهجػػػػػػػػػػػػػػػػػياليػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿ...

فػػػػػػػػيالصػػػػػػػػخكراألصػػػػػػػػكؿك
كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعدممفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخننيمةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ
(ِ)كاللسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانييقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ




لسػػػػػػػػػتفقيػػػػػػػػػران يػػػػػػػػػامصػػػػػػػػػري
/َ/َ//َ///َ/َ

مستفعمففعالتف


كالعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائيقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي
//َ//َ/َ//َ/َ

متفعمففاعالتف


                                                           
 .ُِِصالتبرزم،الخطيبكالقكافي،العركضفيالكافيينظر:(ُ)
 .ُٖ،صُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
 الصفحةنفسها.،المرجعالسابؽ(ِ)



ِِٔ

ممػػػػػػػػػػػػػؾيمينػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػمسي
/َ/َ//َ///َ/َ

مستفعمففعالتف
بعػػػػػػػػػػػػػضكنػػػػػػػػػػػػػكزم النيػػػػػػػػػػػػػؿي

/َ/َ//َ///َ/َ
مستفعمففعالتف


أرضػػػػػػػػػػػػػؾعػػػػػػػػػػػػػدالن مػػػػػػػػػػػػػألتي

//َ//َ///َ/َ
التفمتفعمففع

كمػػػػػػػػػػػػػػػػامشػػػػػػػػػػػػػػػػىبركػػػػػػػػػػػػػػػػابي
//َ//َ/َ//َ/َ

متفعمففاعالتف
تػػػػػػػػػػػػػػزكؿشػػػػػػػػػػػػػػـالركاسػػػػػػػػػػػػػػي

//َ//َ/َ//َ/َ
متفعمففاعالتف

فػػػػػػػػػػػػكؽالسػػػػػػػػػػػػػحابلػػػػػػػػػػػػػكائي
/َ/َ//َ///َ/َ

مستفعمففعالتف
كهمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظايا

//َ//َ/َ//َ/َ
متفعمففاعالتف

أشػػػػػػػػػػػػػػػكك لكننػػػػػػػػػػػػػػػياليػػػػػػػػػػػػػػػـك
/َ/َ//َ/َ//َ/َ

مستفعمففاعالتف
طميقانفالجكادم

//َ//َ/َ//َ/َ
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالتف



كالخافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدليؿ
/َ/َ//َ/َ//َ/َ

مستفعمففاعالتف
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هكؿ كاألزهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري

/َ/َ//َ/َ/َ/َ
مستفعمففاالتف


كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذليؿ

//َ//َ/َ//َ/َ
متفعمففاعالتف

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػىثػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؾعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
//َ//َ/َ//َ/َ

متفعمففاعالتف
كمنهجػػػػػػػػػػػػػػػػػياليػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿ...

//َ//َ/َ//َ/َ
متفعمففاعالتف

كفػػػػػػػػيالصػػػػػػػػخكراألصػػػػػػػػكؿ
//َ//َ/َ//َ/َ

متفعمففاعالتف
كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعدممفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ

//َ//َ/َ/َ/َ
متفعمففاالتف

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخننيمةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ
//َ//َ/َ/َ/َ

متفعمففعالتف
كاللسانييقكؿ

//َ//َ/َ//َ/َ
التفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعمففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع








ِِٕ

 اإليقاعية التفعيمة الشاعر )مستفعمف(التـز حشك في منها الػشعرية،األبياتكالمةيرة
الشعريةكآخرتفعيمةفياألبياتفينهاية)فاعالتف(كمتةيرتيهاسابقتاالذكركالتفعيمةالثانية

مهلمتفعيمةالشاعرفياستخدانكع،كقدأربعتفعيالتإيقاعيةالذميتككفمفالشعرم،البيت
 نكعفيإيقاعاألبياتفيآخراألالمةيػرةالسالمةكاألخيػرة مما كاإليقاعالعاـبياتالشعرية،

لمقصيدة.
يكضح جدكؿ يمي عدفيما الكاممة: الشعرية األعماؿ في كنسبتها بحر كؿ قصائد د

مفمح كؿلمشاعرمحمكد معتكضيحنسبة عمىالنسقيفالعمكدمكالتفعيمة نسؽفيمكزعة
حيثتقكـالنسبةعمىمتةيرحضكرالعمكدمكالتفعيمةفيكؿبحر،كيمكفأفتالحظ،بحرال

عنهفيهذاالمبحثمسبقا،مفأعدادقصائدالبحكرجاءالحديثأفهذاالجدكؿيجمعكؿما
الشعرية،كتكزيعاتكؿبحربيفصكرب،فجاءكصكرةإجماليةكنتيجةنهائيةلماسبقه.


.توزيع القصائد عمى النسقيف العمودي والتفعيمة في كؿ بحر :(5، 6) جدوؿ  

 بحرالاسـ  ـ
عدد 

قصائد 
 التفعيمة

نسبتيا في 
 بحرال

عدد 
القصائد 
 العمودية

نسبتيا في 
 بحرال

عدد قصائد 
 بحرال

نسبتيا في 
األعماؿ 
 الكاممة

 %18.35 88 %71.25 57 %28.75 23 الكامؿ بحر 1
 %15.14 66 %100.00 66 %0.00 0 الخفيؼ بحر 2
 %13.76 68 %100.00 60 %0.00 0 البسيط بحر 3
 %7.57 33 %24.24 8 %75.76 25 بحر الرجز 4
 %10.09 44 %22.73 10 %77.27 34 المتقارب بحر 5
 %11.24 49 %40.82 20 %59.18 29 المتدارؾ بحر 6
 %5.05 22 %22.73 5 %77.27 17 بحر الرمؿ 7
 %11.47 58 %92.00 46 %8.00 4 الوافر بحر 8
 %6.19 27 %100.00 27 %0.00 0 الطويؿ بحر 9
 %0.23 1 100.00% 1 %0.00 8 السريع بحر 11
 %0.23 1 %100.00 1 %0.00 8 المجتث بحر 18

 %99.32 433 %69.84 301 %38.27 132 المجموع


  



ِِٖ

 :الجمع بيف الشكميف العمودي والتفعيمة

أحيان بعضالشعراء يمج  نظاـقد داخؿ كالتفعيمة العمكدم الشكميف بيف الجمع إلى ا
مفالتداخؿبيفالمكنيفلخمؽمزاكجةمكسيقيةجميمة،فالقصيدةالكاحدة،مماينتمعنهنكعا

الشاعرينتميإلىالمدرستيفالشعريتيفكمتيهما،أكإلىالشعرالجيدأياكافلكنه"مماجعؿ
.(ُ)كيستفيدمفإمكانياتهماجميعا"

،إالابػػيفالشػػكميفالعمػػكدمكالتفعيمػػةكقػػدنظػػـالشػػاعرمحمػػكدمفمػػحقصػػيدتيفزاكجفيهمػػ
أفالمزاكجػػةكانػػتعػػفطريػػؽإدخػػاؿأبيػػاتمػػفالشػػعرالعمػػكدمفػػيقصػػيدةكاممػػةعمػػىنمػػط

عمػػى،كفػػيقمبػػيتسػػكفبيسػػاف""كقػػدجػػاءتالقصػػيدةاألكلػػىبعنػػكافالشػػعرالحػػديث)التفعيمػػة(،
:العمكدمكالتفعيمة،فقاؿفيالمقطعاألخيرمفالقصيدةإيقاعالنمطيف

كلهذاجئتؾياكطنيحتىالينتصبالشجرأمامي
صباران

كيةبضالنهركيبقىأطفاؿاليرمكؾ
عمىأثداءالتسكيؼ...صةاران

ف نادمكيضيعالصكت:
"أضاعكني  "

فمػػػػػػػػفيبكػػػػػػػػيعمػػػػػػػػىجرحػػػػػػػػي


كهػػػػػػػػػػػػـبػػػػػػػػػػػػالقشبػػػػػػػػػػػػاعكني ؟


أالقكلكا:
امػػػػػػػػػتمػػػػػػػػػفعطػػػػػػػػػشوإذامػػػػػػػػػ



(ِ)فمػػػػػفلصػػػػػدكركـدكنػػػػػي ؟




كلهذاجئتؾياكطنيحتىالينتصبالشجرأمامي
(مففًعمففٍعمففٍعمففًعمف؟؟فعًفًعمففٍعمف)(ّ)َ/َ/////َ///َ/َ/َ/َ/َ///َ///َ/َ/َ///

)فٍعمف(َ/َصباران/





                                                           
 .ٖٓدركيش،صفيالنقدالتحميميلمقصيدةالمعاصرة،أحمد(ُ)
 .ْٓص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
تكرارمايتبعهالشاعرفيكزفالمتدارؾ،معكجكدخمؿإضافيمتمثؿفيتتالي)خمسة(أحرؼمتحركة،كلكقاؿحتىال(ّ)

.تنتصباألشجارأماميالستقاـالكزف



ِِٗ

كيةبضالنهركيبقىأطفاؿاليرمكؾ
(فًعمففٍعمففًعمففٍعمففٍعمففٍعمففػػ)/َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ///َ/َ/َ///

عمىأثداءالتسكيؼ...صةاران
(ػػعمففٍعمففٍعمففعفًعمفلف)َ/َ///َ/َ/َ/َ/َ/َ//

ف نادمكيضيعالصكت:
(فًعمففعفًعمففعالف)ََ/َ/َ///َ/َ///

"أضاعكني  "
)مفاعٍمتف(َ/َ/َ//

يبكػػػػػػػػػػػيعمػػػػػػػػػػػىجرحػػػػػػػػػػػيفمػػػػػػػػػػػف
//َ/َ/َ//َ/َ/َ
)مفاعٍمتفمفاعٍمتف(



كهػػػػػػػػػػػػـبػػػػػػػػػػػػالقشبػػػػػػػػػػػػاعكني ؟
//َ/َ/َ//َ/َ/َ

)مفاعٍمتفمفاعٍمتف(
)مفاعٍمتف(َ/َ/َأالقكلكا://

إذامامتمفعطشو
//َ/َ/َ//َ///َ
)مفاعٍمتفمفاعٍمتف(



فمفلصدكركـدكني ؟
//َ///َ//َ/َ/َ

)مفاعٍمتفمفاعٍمتف(




فيالمقطعاألخيرمفالقصيدةزاكجالشاعربيفالنمطيف)التفعيمةكالعمكدم(،حيثبدأ
القصيدةعمىالنمطالشاعرالمقطععمىنمطالتفعيمةكاستمرعمىذلؾإلىأفختـالمقطعك

ت كما المقطعاستكماالنالعمكدم، الذمالحظأفالشاعربدأ انتهجهعمىبحرلنهمالقصيدة
المتدارؾ،معخركجهعفتفعيالتالمتدارؾفيالسطراألكؿفخرجالشاعرعفالكزف،حيث
جاءتأربعةحركؼمتحركةمتتالية،كماجاءفيالسطرالرابعحرؼمتحرؾتالبحرؼساكف

رؾثـانتقؿالشاعرإلىثالثةحركؼمتحرؾفساكف،كبعدهاعادليكمؿالتفعيمةاألكلىبمتح
كساكف،كهذانفسهتكررمعالشاعرفيالسطرالخامس،إالأنهلـيؤثرعمىمكسيقىالبيت،
كلكفالشاعرحيفانتقؿإلىالشعرالعمكدمفيبيتيف،انتقؿمفتفعيمةبحرالمتدارؾ)فًعمف

///َ/ فٍعمف كصكرتها ،َ/َ// )مفاعمىتف المجزكء الكافر بحر تفعيمة إلى كمشتقتهاَ///َ( ،
زادمفمكسيقىالنصكقدساعدالمكسيقىعمىاالنسياببسالسةَ/َ/َمفاعٍمتف// (،مما

 التفعيمة نمط في المطمقة المشبعة الراء قافية مف الشاعر ركيان)انتقاؿ مسبكقةفجاءتالراء
(،إلىقافيةالنكنةالممدكدةبالكسرفيالنمطالعمكدمكمتمكةب لؼأخرلكصالنباأللؼردفان



َِّ

ركيان) ردفانمسبكقانفجاءتالنكف كصالنبالكاك بالياء الشكميفكمتمكة بيف فجاءتالمزاكجة .)
مكفقةمماأثرلإيقاعالقصيدة.

" قصيدة هذبتقديـكفي لكف كالتفعيمة، العمكدم الشكميف بيف الجمع أيضا نكاجه ،"
 فيطةياف السابقة القصيدة تختمؼعف التبحرالالقصيدة كعدد معالكاحد فعيالتالكاحدة،

المحافظةعمىالشكميفالعمكدمكالتفعيمة،يقكؿالشاعر:

؟  هانحففيعددالنجكـفكيؼليسلنامكافي
هانحفنممؾثركةالدنيا....كيممكناالهكاف





هانحفتحتالشمسمقبرةه...كفيالجسداحتقاف
كهذاالعيصالف...لك نناكالصخ رمفرحـو

عكاف؟  أنفرمفحرباليهكدكبينناحربه
فك نمػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػرالزمػػػػػػػػػػػافبنػػػػػػػػػػػا



(ُ)كأنكرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي


؟  هانحففيعددالنجكـفكيؼليسلنامكافي
(مٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمتىفاعالف)ََ//َ///َ//َ///َ//َ///َ//َ/َ/

كيممكناالهكافهانحفنممؾثركةالدنيا....
(مٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعالف)ََ//َ///َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ/





افهانحفتحتالشمسمقبرةه...كفيالجسداحتق
(مٍتفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعالف)ََ//َ///َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ/

كهذاالعيصالف... لك نناكالصخرمفرحـو
(متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعالف)ََ//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ///

                                                           
 .ََُص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)

 

كػػػػػػػػػػػػؿالشػػػػػػػػػػػػعكبتكممػػػػػػػػػػػػت


كالعػػػػػػػػػػربلػػػػػػػػػػيسلهػػػػػػػػػػـلسػػػػػػػػػػاف


كؿالشعكبتكممت
/َ/َ//َ///َ//َ

مٍتفاعمفمتىفاعمف

كالعػػػػػػػػػػربلػػػػػػػػػػيسلهػػػػػػػػػػـلسػػػػػػػػػػاف
/َ/َ//َ///َ//ََ

مٍتفاعمفمتىفاعالف



ُِّ

عكاف؟  أنفرمفحرباليهكدكبينناحربه
(متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعالف)ََ//َ/َ/َ//َ///َ//َ/./َ//َ///

فك نمامرالزمافبنا
///َ//َ/َ/َ//َ///َ

متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفا

كأنكرناالزمافي
//َ///َ//ََ

عمفمتىفاعالف


،كمشػػػػػػػتقتهاَ//َمتىفػػػػػػاعمف///)تبػػػػػػدأالقصػػػػػػيدةب سػػػػػػػطرشػػػػػػعريةعمػػػػػػىتفعيمػػػػػػػةالكامػػػػػػؿ
،ككظيفيػانكدالليػان(،حيثخمتالقصػيدةمػفالتػدكيركاسػتقؿكػؿبيػتبنفسػهعركضػيانَ//َ/َ/

كاتبػػعالشػػاعرمػػفبدايػػةالمقطػػعإلػػىنهايتػػهقافيػػةكاحػػدةفػػيالشػػكميفالعمػػكدمكالتفعيمػػة،حيػػث
،كصػالن،الضمةالمشػبعةكاكانجد)النكفركيانبقافيةالنكفالمشبعةالمطمقةفتجاءالمقطعكامال

(،فػػانطمؽالشػػاعريكتػػبعمػػىشػػكؿالتفعيمػػةسػػطريفثػػـكاأللػػؼالتػػيسػػبقتالػػركممباشػػرةردفػػان
،ثػػـيعػػكدإلػػىالتفعيمػػةفػػيثالثػػةأسػػطرثػػـإلػػىالشػػكؿكاحػػدانانتقػػؿعمػػىالشػػكؿالعمػػكدمبيتػػان

مػفخػالؿعػددكاحدانالعمكدمفيسطركاحدأيضا،كانطالقامفذلؾفخفالقصيدةتقدـإيقاعان
فقػطبػيفالشػكميفالنكمكحدمفالتفعيالتلكؿسطركقافيةمطمقةكاحدة،كلكفالشاعرجمعش

 العمكدمكالتفعيمة،معندرةذلؾفيشعرب.



ِِّ

  :القافية :ثانيا

هي كاصطالحا العربلةة فيلساف بيت":القافية قافية كمنه كآخرب، كؿشيء قافية
..كالقافيةمفالشعر:الذميقفكالبيت،كسميت.كسطهالشعر،كقيؿ:قافيةالرأسمؤخرب،كقيؿ

قافيةألنهاتقفكالبيت،كفيالصحاح:ألفبعضهايتبعأثربعض.كقاؿاألخفش:القافيةآخر
كممةفيالبيت...كقاؿالخميؿ:القافيةمفآخرحرؼفيالبيتإلىأكؿساكفيميهمعالحركة

القافيةالحرؼالذمالتيقبؿالساكف،كيقاؿمعالمتحرؾا كقاؿقطرب: لذمقبؿالساكف...
القافيةكؿشيءلزمتإعادتهفيتبنىالقصيدةعميه،كهكالمسمىركيا،كقاؿابفكيساف:

القصيدةقافية.كيقكلكف:ركيتالبيتمفالشعرقافيةكربماسمكآخرالبيت...كالعربتسمي
.(ُ)"ًلفالفكذاككذاقافية

اختم فقد تعريفانإذف كمصطمح القافية العركضفيإعطاء لها،مكحداندقيقانؼعمماء
آخرحرؼفيالبيتإلىأكؿساكفيميهمعالحرؼالمتحرؾالذم"فهكعندالخميؿ:جاءككما
بقكله(ِ)قبمه" فيعرفها ابفعبدربه أما أكثر، أك كممة تككفالقافية كبذلؾقد القافيةحرؼ":،

،كقدذهبإلىماكرد(ّ)"البدمفتكريربفيككففيكؿبيت.ك،يهالشعرالركمالذميبنىعم
لىهذاعفقطربفيأفالقافيةهيالحرؼالذمتبنىالقصيدةعميه،كهكالمسمىركيا. كا،

مشيران التبريزم الخطيب أشار األخفشبككنهااالختالؼ تحديد لى كا، لها الخميؿ تحديد إلى
كماأفهناؾمفيعدالبيتقافية،كهناؾمفيسميالقصيدةقافية،الكممةاألخيرةفيالبيت،

 .(ْ)كثمةمفيسكمبيفالركمكالقافية،كيعمفالتبريزماستجادتهلرأمالخميؿكاألخفش

مػف"كالقافيةعمـمستقؿ يعرضلهػا حركةيعرؼأكاخراألبياتالشعريةمفحيثما
كمايجبلذافهكعمـيبحثفيحركؼالقافيةحركاتهػا،كسككفكلزكـكحكاركفصيحكقبيح

مفعيكب يعرضلها كما لكاـز مف العربيتكريرألصكاتلةكية،(ٓ)"لها الشعر كهيفي
محددةتشمؿالحركاتأكالصكائتالتيت تيبعددمحدديتراكحبيفكاحدكأربعيتمكهاصكت

لىتكرار هذباألصكاتالمةكيةيعزلإحداثالنةـصامتقديميهصكتصائتكقداليميه.كا،

                                                           
 .َُّٕ–َّٖٕكهاشـمحمدالشاذلي،صهللعميالكبيركمحمدأحمدحسباهلللسافالعرب،ابفمنظكر،تحقيؽ:عبدا (ُ)
 .ُُٓ،ص1ج،ابفرشيؽ،(العمدةِ)
 .ّّْ،ص6العقدالفريد،ابفعبدربه،ج (ّ)
 .ُْٗينظر:الكافيفيالعركضكالقكافي،الخطيبالتبريزم،ص (ْ)
 .ُِٓعبدالعزيزشرؼ،صمحمدخفاجيكد.د.،نيةألكزافالشعرالعربي(األصكؿالفٓ)



ِّّ

سائر في النةـ ككحدة المكحد اإليقاع عف المسؤكؿ هك التكرار كهذا الشعرية، األبيات في
.(ُ)القصيدة.كلـيعرؼالعربمفمكاقعالقافيةسكلأكاخراألبيات

سميت":قالكاككمااختمؼالعمماءفيتعريؼالقافيةفقداختمفكافيسببالتسميةأيضا،ف
ألنها"،كقالكا:(ّ)"سميتقكافيألفبعضهايتمكبعضا"،كقالكا:(ِ)"قكافيلككنهافيآخرالبيت

تقفكأثركؿبيت،كقاؿقكـألنهاتقفكأخكاتها،كاألكؿعندمهكالكجه،ألنهلكصحالقكؿ
قدرجحالناقدأفالكجه،ف(ْ)"األخيرلـيجزأفيسمىآخرالبيتاألكؿقافيةألنهلـيقؼشيئا

هكمف يقفكب األكؿلمتسميةهكاألصح،ألفالبيتاألكؿهكأكؿالقافيةدكفأفيسبقهما
 األبياتقبمه.

فيآخرالبيتأكالسطرالشعرم، الدالليةكاإليقاعيةمفمكقعها القافية تنطمؽأهمية
دكران أفلها تعدمحكريانكما البناءاإليقاعيفي"فيإيقاعالنصالشعرمألنها مفمظاهر

فيالشعركهي حيثتختزؿأبمغسمة الشعرية، المةة بمحمة العضكية لعالقاتها تبعا الشعر
الصكتي" ،(ٓ)التكازف أصمها في القصيدة أف كاحد"كما بحر مف أبياتالشعر مف مجمكعة
فيهاأحكاـعركضالػشعر،هكذايعرؼالقدماء،كقافيتهكاحدة ،كسمطانها(ٔ)"القصيدةقدالتـز

ف،بؿلـيكتفكابالحرؼاألخيركفيالشعرالعربيكبيرحيثحافظعميهاالعربقدماءكمحدث
بعضالشعراءتقفيةالقصيدةكمهاب كثرمفحرؼ. كهكالركم،إنماالتـز

يزيػد البيتكتكرارها مقطع في مكسيقية قيمة النةـكلمقافية كحدة في،في كلدراستها
ذاتمعػافمتصمةبمكضكعالقصيدةبحيثال،اللتهاأهميةعظيمةفكمماتهافيالشعرالجيػدد

تككفه،يشعرالمرءأفالبيتمجمكبمفأجػؿالقافيػة نمػا مما(ٕ)المجمكبةألجمهيكا، ،كهذا
.كمعنكيانكمكسيقيانيزيدأهميةالقافيةدالليان



                                                           
 .َِينظر:القافيةكاألصكاتالمةكية،محمدعكنيعبدالرؤكؼ،ص (ُ)
.ْٔص،التنكخي،تحقيؽ:عكنيعبدالرؤكؼيأبكيعم،(القكافيِ)
 الصفحةنفسها،المرجعالسابؽ(ّ)
 .ُْٓص،ابفرشيؽ،(العمدةْ)
 .ٖٔكيةاإليقاع،حسفالةرفي،صحر (ٓ)
.ُِٓعبدالعزيزشرؼ،صمحمدعبدالمنعـخفاجيكد.د.،(األصكؿالفنيةألكزافالشعرالعربئ)
 .ّْْالؿ،صھد.محمدغنيمى،النقداألدبيالحديثينظر:(ٕ)

 



ِّْ

:ديثمفخالؿخمسةأنكاعكيمكفالنظرإلىالقافيةفيالشعرالح

 القافيةالمكحدة -ُ
 القافيةالمتتالية -ِ
 القافيةالمختمطة -ّ
 .القافيةالمرسمة -ْ

فالنكعاألكؿكالثانيمفالقكافييكجدإالقكؿلبدءبشرحكؿنكععمىحدة،يمكفقبؿا
فيكؿمفالشعرالعمكدمكشعرالتفعيمة،لكفالشاعرفيشعربالعمكدملـيعتمدإالعمى

(قصيدةفيالمجمدالثانيُّٗ(قصيدةفيالمجمداألكؿ،ك)َُٖالقافيةالمكحدةعمىمدل)
(قصيدةأممايعادؿَُّ)أمأفالشاعركتبعمىالنمطالعمكدمصاحبالقافيةالمكحدة

مفإجماليالقصائدفيالمجمديفاألكؿكالثاني،كماأفالنكعالثالثكالرابعتميز(%َْ.ٗٔ)
(قصيدةفيّٕالتفعيمةدكفالشعرالعمكدم،كقدكتبالشاعرعمىنمطالتفعيمة)بهشعر

القكافيذات(قصيدةفيالمجمدالثاني،أمأنهكتبعمىنمطالتفعيمةٖٓ)المجمداألكؿ،ك
 يعادؿ ما كالمتنكعة )ُُّ)المتعددة نسبته أمما قصيدة، مفَْ.َّ( إجماليقصائد%(

ستنتمأفالشاعراتبعالقكافيالمكحدةفيمعظـكتاباته،كلكنهلـيبتعدالمجمديف،كمفذلؾت
فيهذاالباب.ستتناكلهالدراسةعفاألنكاعاألخرلكهذاما

  :القافية الموحدة -1
الشاعربهامفبدايةاشيي رمفخالؿمصطمحالقافيةالمكحدة،إلىتمؾالقافيةالتييمتـز

إلىالقصيدة،فهذاالصكتالمتكرريكحيب شياء،كجكاننةمانكتضيؼ"القصيدةحتىنهايتها،
،فيعمؿعمىخمؽجكمكسيقيداللييعززبنيةالقصيدة.(ُ)كتكراربيعمؽاإليحاءات"

عمىالنمطالعمكدمكفيبعضكتاباتهكافةكقداتبعالشاعرالقكافيالمكحدةفيكتاباته
،"اهللكاتقكا"مثمةذلؾفيالشعرالعمكدم،قصيدةكمفأ-سابقاجاءكما–عمىنمطالتفعيمة

التيجاءتعمىبحرالخفيؼ.





                                                           
 .ُّٔ(النقداألدبيكقضاياالشكؿالمكسيقيفيالشعرالجديد،عمييكنس،صُ)



ِّٓ

مالهذمالحياة؟كيؼنةني...؟
كلكػػػػػػػػػف طالمػػػػػػػػػاغرنػػػػػػػػػاالسػػػػػػػػػرابي
... الأرجػػػػػيغيػػػػػراإللػػػػػهمحػػػػػاؿه



نسػػػػػػير كالمنايػػػػػػاتسػػػػػػيرحيػػػػػػثي
بػػاتيبكػػيمػػفالسػػرابالكثيػػر
(ُ)هػػكربػػيكخػػالقي...كالنػػػكر




يؼنةني...؟مالهذمالحياة؟ك
/َ//َ/َ//َ//َ///َ/َ

فاعالتفمتفعمففعالتف
كلكػػػػػػػػػف طالمػػػػػػػػػاغرنػػػػػػػػػاالسػػػػػػػػػرابي

/َ//َ/َ//َ//َ///َ/َ
فاعالتفمتفعمففعالتف
... الأرجيغيراإللهمحاؿه

/َ//َ/َ/َ/َ//َ///َ/َ
فػػػػػاعالتفمسػػػػػتفعمففعالتػػػػػف



نسػػػػػػير كالمنايػػػػػػاتسػػػػػػيرحيػػػػػػثي
/َ//َ/َ//َ//َ///َ/َ

فاعالتفمتفعمففعالتف
بػػاتيبكػػيمػػفالسػػرابالكثيػػر

/َ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ
فاعالتفمتفعمففاعالتف
هػػػػػكربػػػػػيكخػػػػػالقي...كالنػػػػػكر

///َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ
فعالتفمتفعمففاعالتف



 

ا هيمقطعصكتييتكررفيآخركؿبيتمفأبياتالقصيدة قكامهاالقافية لكاحدة،
،كمات تيالقافيةفينهايةالبيتكضابطل يقاع،(ِ)كنافيسبقهمامتحرؾمفآخرالبيتسا

فيهذب جاء كقد كؿبيت، معيفمفالحركؼكالحركاتفينهاية عمىتكرارعدد كتعتمد
لراء(القصيدةحرؼالركمالذمبنيتعميهمتمثالبالحرؼاألخيرمنها،كقدكافؽذلؾحرؼ)ا

تكراربفيجميعنهاياتاألبياتلتككفقافيتهاصحيحة،كماأفهذاالركمجاءمحركان الذملـز
(،كماأفحرؼالكصؿ:كهكحرؼالمدالناشئمفإشباعحركةمطمقانبالضـفيسمى)ركيان

كهك الردؼ: كجاء الركم)الضمة(، حركة إشباع عند الكاك هك المطمقة، القكافي الركمفي
متمثالنح القصيدة فيهذب جاء الذميسبؽالركممباشرة، الساكف الميف أك بحرفيرؼالمد

جاءتجزءان القصيدة فيهذب القافية أف كما كالياء(، ذلؾعمىطكؿ)الكاك كامتد مفكممة
القصيدة.

أماعفكجكدالقافيةالمكحدةفيشعرالتفعيمة،فقدندرأفتنتهياألسطرجميعهابقافية
بحرالرجز:التيجاءتعمى،(ُ)"حفنةمفالبشر"كاحدة،كقدجاءتهذبالقافيةفيقصيدة



                                                           
 .ُّّص،ِج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)
 .ُٗالمكردالصافيمفعمميالعركضكالقكافي،محمدحسيفاألنصارماليماني،ص:(ينظرِ)
.ُِص،ِج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)



ِّٔ

كفمطمئنان
سائركف"إنناعمىالطريؽ"يارابيف

حتىكلكتمردتشعكباألرضكؿاألرض
....أكتمردالجنكف

األكتاركينقيـحفمةكبرل""يدكزفشاعرنا
.........عمىمشارؼ"المطركف"

نؽاليهكدأمةعريقةنعا
......كنحفطارئكف

.....كنطمبالسالـمنهـ
....فنحفخائفكف.كنطمباألمافمنهـ

ذراعناذراعهـ
شراعناشراعهـ
كالبناكالبهـ

(ُ)الفرؽبينناكبينهـ


تمثػػؿالسػػطكرالسػػابقةتسػػعةأسػػطر،تتفػػؽالقافيػػةبػػيفاألسػػطرالخمسػػةاألكلػػى،كتعػػكد
سعةأسطرلتػداخؿالتفعيمػةبػيفالسػطرأنهاتمثؿتجاءاألربعةاألخيرة،كقدلتتفؽبيفاألسطر

كالسػػػطرالسػػػابعكالثػػػامف،،األكؿكالثػػػاني،كالسػػػطرالثالػػػثكالرابػػػع،كالسػػػطرالخػػػامسكالسػػػادس
:،عمىالنحكالتاليمدكرانمكسيقيانكالسطرالتاسعكالعاشر،ليمثؿكؿسطريفمنهماسطران

 

سائركف"اعمىالطريؽ"يارابيفكفمطمئنانإنن
/َ/َ//َ/َ/َ//َ//َ//َ//َ//ََ

متفعالفػػػػػتفعمفمتفعمفمستفعمفمسػػػػ


حتىكلكتمردتشعكباألرضكؿاألرض....أكتمردالجنكف
/َ/َ//َ//َ//َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ//َ//َ//ََ

؟؟ػػػػػػػمفمتفعمفمستفعمفمستفعػػػػػػ؟؟مستفعمفمتفعمف


                                                           
(فيالحشك،كفكمتفعمفكمستعمفكمتعمفهناؾبعضالتفعيالتالتيالتتكافؽمعجكازاتالرجزالمحصكرةب)مستفعم(ُ)
 .مستفعمفكمتفعمفكمستعمفكمستفعؿ(فيالعركضكالضرب)



ِّٕ

........عمىمشارؼ"المطركف".األكتاركينقيـحفمةكبرل""يدكزفشاعرنا
/َ///َ//َ//َ/َ/َ//َ//َ//َ//َ/َ/َ//َ//َ//َ/َ/ََ

؟؟؟مستفػػػػػػػعمفمتفعمف؟؟مستعمفمتفعمفمستفعمفمتفعمف


......نعانؽاليهكدأمةعريقةكنحفطارئكف
//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ//ََ

متفعالفمتفعمفمتفعمفمتفعمفمتػػػػػػػػػػعمف


....فنحفخائفكف.....كنطمباألمافمنهـ.كنطمبالسالـمنهـ
//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ//َ//ََ

؟؟عمفمتفعمفمتفعمفمتػػػػػػعمفمتفعمفمتفعمفمتف


ذراعناذراعهـ
)متفعمفمتفعمف(َ//َ//َ//َ//

شراعناشراعهـ
)متفعمفمتفعمف(َ//َ//َ//َ//

كالبناكالبهـ
)متفعمفمتفعمف(َ//َ//َ//َ//

الفرؽبينناكبينهـ
(متؼ)مستفعمفمتفعمفَ//َ//َ//َ//َ/َ/
 

كاحد،حيثجاءتنكنيةالركم،لقدانتهتاألسطرالخمسةاألكلىبقافيةكاحدةكركم
التزم اتفقتجميعهابحرؼالكاكفيالردؼ،كما بقافيةكاحدةتكما األسطراألربعةاألخيرة

الشاعربالهاءالساكنةالسابقةلمركمفيهاجميعا، كهي)هـ(،فجاءتميميةالركم،كقدالتـز
النسؽالصكتيفينهايةالسطكركماهك،كجاءتال مفقافيةفيالحالتيفتمثؿجزءانكقدالتـز

،ٕ،ْ)الكممةاألخيرةفينهايةالسطكر،كقدنكعالشاعرفيعددتفعيالتكؿسطركالتالي:
ٖ ،ٓ ك)ٕ، )ِ ،ِ ،ِ ركحّ، في الشاعر بثها التي الشعكرية الشعرية الدفقات نتيجة ،)

نهااآلخر،كيبعثفيالقصيدة،فجاءتالتفعيالتمتنكعةكجاءتاألسطرمدكرةيكمؿكؿم
القارئتمؾالدفقاتالمتتاليةالتيأكصمهاالشاعرمفخالؿقصيدته.





ِّٖ

:عمىبحرالمتقارب"عكاتزؼفتاها"يقكؿالشاعرفيقصيدة

يداعبشعرؾيمثـخدؾعندالكصكؿرأيتجميالن
كينفضعندمنكبيؾالةبار....كيزرعفيمقمتيؾالنخيؿ

اياؾ...رمانةمفسفكحالجميؿ..يختارأغمىهد.يشمؾ
سمعتجمياليةنيعميؾغناءالبالبؿقبؿالرحيؿ

(ُ)فكيؼنقكؿلقرةعينؾ:إفأبابالمفدلقتيؿ ؟


يداعبشعرؾيمثـخدؾعندالكصكؿرأيتجميالن
//َ///َ/َ//َ///َ///َ///َ///َ/َ//ََ

فعكلف فعكؿي فعكؿي فعكؿي فعكلففعكؿي فعكؿٍفعكؿي
(ِ)منكبيؾالةبار....كيزرعفيمقمتيؾالنخيؿعندكينفض

//َ///َ//َ//َ///َ///َ///َ/َ//َ/َ//ََ
 فعكليففعكلففعكؿٍ؟؟؟؟؟فعكؿي فعكؿي فعكؿي فعكؿي
..يختارأغمىهداياؾ...رمانةمفسفكحالجميؿ.يشمؾ
//َ///َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//ََ

فعكلففعكليففعكليففعكليففعكليففعكلففعكؿٍ فعكؿي
سمعتجمياليةنيعميؾغناءالبالبؿقبؿالرحيؿ

//َ///َ/َ//َ/َ//َ///َ/َ//َ///َ/َ//ََ
فعكلففعكؿٍ فعكليففعكؿي فعكلففعكليففعكؿي فعكؿي

فكيؼنقكؿلقرةعينؾ:إفأبابالمفدلقتيؿ ؟
//َ///َ///َ///َ/َ//َ///َ/َ//َ/َ//ََ

فعكليففعكلففعكؿٍ فعكليففعكؿي فعكؿي فعكؿي فعكؿي


هػػػيالقافيػػػةهنػػػاكقػػػدجػػػاءحػػػرؼالػػػالـالسػػػاكنةالمسػػػبكقةبحػػػرؼالمػػػد)الػػػكاكأكاليػػػاء(،
ة)فعػكلف(كقدلج الشاعرإلىاسػتخداـتفعيمػ)الالـ(هكالركم،كجاءت)ياءالمد(هيالردؼ،

(،أماالقافيةفقدخصػهابقافيػة)فعػكٍؿ(،لتعطػيالػنصمكسػيقىخارجيػةجميمػة كمشتقتها)فعكؿي
:هاذاتكيقكؿفيالقصيدةتتناسبمعجكالقصيدة،

                                                           
 .ٖص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
الصكابكييستقيـالكزفأفتككف:كينفضعفمنكبيؾالةباركيزرعفيمقمتيؾالنخيؿ.(ِ)



ِّٗ

مزجناالشظايابمحـالصةار
درجناالتكابيتفيكؿدار

لبسناالدمار
فكيؼيريدكفمناالفرار ؟

(ُ)االفرارا؟؟فكيؼيريدكفمن
مزجناالشظايابمحـالصةار

)فعكلففعكلففعكلففعكٍؿ(ََ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//
درجناالتكابيتفيكؿدار

)فعكلففعكلففعكلففعكٍؿ(ََ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//
لبسناالدمار

)فعكلففعكٍؿ(ََ//َ/َ//
فكيؼيريدكفمناالفرار ؟

)فعكلففعكلففعكلففعكٍؿ(ََ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//
فكيؼيريدكفمناالفرارا؟؟

)فعكلففعكلففعكلففعكٍؿ(ََ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//
 

اتبعالشاعرالقافيةالمكحدةفيهذباألسطرالخمسةأيضا،كقدتمثمتالقافيةفيحرفي
بحرؼ)األلؼ(ردفا،كماأنهكرربحرؼ)الراء(،مسبكقان)األلؼكالراء(،فجاءالركممتمثالن

فيآخرسطريفحيفاستخدـكممة)فرارا(ممازادمفالمكسيقىهانفسهذبالقافيةفيالكممة
الداخميةإلىجانبالمكسيقىالخارجيةالمتكزعةعمىمدلنهاياتاألسطر،كقدجاءتالقافية

هناجزءامفكممة.

جاءتعمىتفعيمةالكامؿ:التي(ِ)"لحركؼلمقدستنتفضا"قصيدةككذلؾماجاءفي

ريصكاالصفكؼ
لمقدستنتفضالحركؼ

إلىسيؼ كتنطمؽالسيكؼسيؼه

                                                           
 .ٖص،ُج،مفمح(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدُ)
 .ّٖٕص،ِ،ج(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)

 



َِْ

رصكاالصفكؼ
فمقدتكلىعهديمفقرعكاالدفكؼ.. 

عهدالذيفتسمقكاكتممقكا..كهـألكؼ 




ريصكاالصفكؼ
)مٍتفاعالف(ََ//َ/َ/

لمقدستنتفضالحركؼ
)مٍتفاعمفمتىفاعالف(ََ//َ///َ//َ/َ/

إلىسيؼ كتنطمؽالسيكؼسيؼه
)مٍتفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعالف(ََ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ/

رصكاالصفكؼ
)مٍتفاعالف(ََ//َ/َ/

فمقدتكلىعهديمفقرعكاالدفكؼ.. 
)متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعالف(ََ//َ///َ//َ/َ/َ//َ///

..كهـألكؼ عهدالذيفتسمقكاكتممقكا
)مٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمتىفاعالف(ََ//َ///َ//َ///َ//َ///َ//َ/َ/

 

:ثـيكمؿالشاعرقصيدتهمستخدماالقافيةالمكحدةفيمقطعآخر،فيقكؿ


التنظركالمخمؼ...قدطمعالنهار
كتبددتسحبالدخافهناؾكانهارالجدار

الحصاركلقدحذفناكؿماكتبكبفيزمف
سقطالمحاكركالحكار

تمعببالمصيركبالقرار.."ماعادت"األشباب
ياأنتيازمفالبذار

األرضقدفاضتكقدميمئتبزيتحقكلناكؿالجرار
(ُ)ساجكالمراكبكيمهاانطمقتكالحاالنتصار...بحرك


                                                           

 .ٗص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُِْ

التنظركالمخمؼ...قدطمعالنهار
مفمٍتفاعمفمتىفاعالف()مٍتفاعََ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ/

كتبددتسحبالدخافهناؾكانهارالجدار
)متىفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعالف(ََ//َ/َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ///



كلقدحذفناكؿماكتبكبفيزمفالحصار
)متىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعالف(ََ//َ///َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ///

ركالحكارسقطالمحاك
)متىفاعمفمتىفاعالف(ََ//َ///َ//َ///

تمعببالمصيركبالقرار.."ماعادت"األشباب
)مٍتفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعالف(ََ//َ///َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ/

ياأنتيازمفالبذار
)مٍتفاعمفمتىفاعالف(ََ//َ///َ//َ/َ/

حقكلناكؿالجراراألرضقدفاضتكقدميمئتبزيت
)مٍتفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعالف(ََ//َ/َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ/
ساجكالمراكبكيمهاانطمقتكالحاالنتصار...بحرك
)مٍتفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعالف(ََ//َ/َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ/


   :القافية المتتالية  -2
فػػيإطػػارتطػػكربكػػػشعركمػػػي،أيضػػانأفيفقػػدالشػػعرالعربػػيالقافيػػةمػػفالمفتػػرضكػػاف"

بينمػػػاالقافيػػػةظػػػاهرةنبريػػػة،غيػػػرأفالشػػػعرالعربػػػيقػػػدتكقػػػؼعػػػفالتطػػػػكرألسػػػػبابتاريخيػػػػة
أفالشػػعرالحػػديثحػػافظفعمػػىالػػرغـمػػفتعػػددأشػػكاؿالقافيػػةإال،(ُ)"السػػتمرارظػػاهرةالقافيػػة

فػػيكػػؿحاالتػػه،عمػػىالػػرغـمػػفكجػػكدتيػػاراتطالبػػتبػػالتخمصمػػفالقافيػػة،إالأفهػػذبعميهػػا
التيػػػاراتانػػػدثرتكلػػػـتنتشػػػر،كقػػػدجػػػاءتالقافيػػػةالمتتاليػػػةأكالمتتابعػػػةكمػػػكفجديػػػدمػػػفألػػػكاف

هػيتعتمػدعمػىتعػددالقافيػةكالػركم،فػيالقصػيدةكتكاليهػا،القافية،تتحدفيهانهاياتاألبيات،ف
كالركممتحديففيالسػطريفالمتتػالييفأـفػيعػدةأبيػاتأـفػيكػػؿكاءأكانتتجعؿالقافيػةس"

حيثيبدأالشاعربقافيةكتتكالىهذبالقافيةفيسطريفأكأكثرثـينتقؿإلىقافية،(ُ)"القػصيدة

                                                           
.ٔٗشكرمعياد،صد.،(مكسيقىالشعرالعربيُ)
.ُّٔص،عمييكنس،(النقداألدبيكقضاياالشكؿالمكسيقيفيالشعرالجديدُ)



ِِْ

قصػػيدة،أخػػرلتتػػكالىفػػيسػػطريفأكأكثػػرأيضػػاثػػـينتقػػؿإلػػىقافيػػةثالثػػةكهكػػذاحتػػىنهايػػةال
مػفسػطكةكيككفذلؾبناءعمىالدفقاتالشعريةالالشعكريةالتيينقمهاالشاعرلممتمقيمتحرران

:"الحمدهلل"سماباحدة،كمفذلؾقكؿالشاعرفيمقطعالقافيةالك
 

الحمدهللالذمقدرفعالةطاء       
فبانتالكجكبكالعيكفكاألسماء

هاالدكالركبانتالحناجرالتيقدسبحتلرب
(ُ).....كبانتاألسعار 



(ِ)الحمدهللالذمقدرفعالةطاء       
(مستفعمفمستفعؿ؟؟؟)ََ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ/

فبانتالكجكبكالعيكفكاألسماء
(مستفعؿمتفعمفمتفعمفمتفعمف)َ/َ/َ/َ//َ//َ//َ//َ//َ//

االدكالركبانتالحناجرالتيقدسبحتلربه
ّ()متفعمفمتفعمف؟؟مستفعمفمتفعمفمستفعؿَ/َ/َ/َ//َ//َ//َ/َ/َ//َ//َ//َ//َ//

.....كبانتاألسعار 
(مستفعؿ)متفعمفَ/َ/َ/َ//َ//

 

لقػداعتمػدتالقصػيدةعمػػىتفعيمػةالرجػز)مسػتفعمف(كصػػكرتها)مػتفعمف(،حيػثاختمػػؼ
(،كقػػػداعتمػػػدالمقطػػػععمػػػىِ،ٔ،ْ،ّ)عػػػددالتفعػػػيالتفػػػيكػػػؿسػػػطرعمػػػىالنحػػػكالتػػػالي:

قافيتيفمتتاليتيفمتمثمتيفبقافية)األلػؼكالهمػزة(فػيالسػطريفاألكؿكالثػاني،ك)األلػؼكالػراء(
مػفكممػػةفػيكػػؿسػػطرفػيالسػػطريفالثالػثكالرابػػع،كجػػاءتالقافيػةفػػياألسػطراألربعػػةجػػزءان

ابحرؼالمد)األلؼ(ليمثؿهف،كقدسبؽكؿمنالهمزةكالراء(مقيديفساكني)كجاءحرفيالركم
الػػردؼعمػػىامتػػدادالمقطػػع،فجػػاءتالقافيػػةبتنكعهػػاالػػذماعتمػػدعمػػىتػػكاليالقافيػػةاألكلػػىثػػـ
الثانيػػةذاتدفقػػةشػػعكريةليخفػػؼمػػفالرتابػػةلػػدلالمتمقػػي،كقػػدعػػززالشػػاعرذلػػؾمػػفخػػالؿ

مػػفخػػالؿالكقػػكؼعمػػىإيقاعيػػانانسػػجامانمحػػدثاننةميػػانسػػككنهادكرانيػػؤدمالقافيػػةالمقيػػدةالتػػي

                                                           
.ْص،ِج،كاممة،محمكدمفمح(األعماؿالشعريةالُ)
.لـتتكافؽنهايةالسطرمعجكازاتبحرالرجز(ِ)
.تكسطالسطرالشعرمكتدمجمكعمخالؼلمكسيقىالرجز(ّ)



ِّْ

نجدفيالشعرالحرأفالشاعريمج إلىالقكافيالمقيدةليزيدمفت ثيرهػا"نهاياتالكمماتلذلؾ
.(ُ)اإليقاعي"

"،حفنػػةمػفالبشػػرجػدبفػػيقصػيدة"ةالمتتابعػػةلػدلالشػػاعرأيضػامػػاتكمػفأمثمػػةالقافيػ
:ضاالتيجاءتعمىمكسيقىالرجزأي
هـالذيفأرقكامنامنا

كعكركامزاجنا
كحاكلكاأفيحرفكاالقطارعفمسيرب

أفينسفكاالقرار
كحاكلكاأفيعكسكاالتيار

أفيرجعكابالكقتكالساعاتكمهاتدكرلألماـ
(ِ)كحاكلكاأفيمسككاالزماـ



هـالذيفأرقكامنامنا
مف()متفعمفمتفعمفمتفعَ//َ//َ//َ//َ//َ//

كعكركامزاجنا
)متفعمفمتفعمف(َ//َ//َ//َ//

كحاكلكاأفيحرفكاالقطارعفمسيرب...أفينسفكاالقرار
//َ//َ/َ/َ//َ//َ//َ//َ//َ/َ/َ//َ//ََ

(مستفعمف؟)متفعمفمستفعمفمتفعمفمتفعمف
كحاكلكاأفيعكسكاالتيار

؟؟؟()متفعمفمستفعمفََ/َ/َ//َ/َ/َ//َ//
أفيرجعكابالكقتكالساعاتكمهاتدكرلألماـ

/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ//َ//َ//َ//ََ
(متفعالف)مستفعمفمستفعمفمستفعمفمتفعمفمتفعمف

كحاكلكاأفيمسككاالزماـ
ُ(متفعمفمستفعمف؟؟؟)ََ//َ//َ/َ/َ//َ//

 

                                                           
 .ُُٕص،نازؾالمالئكة،قضاياالشعرالمعاصر(ُ)
.ُِص،ِج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ِ)
الشاعربتفعيالتالرج(ُ) .زكماكاستخدـنهاياتمختمفةفيأسطرقصيدةكاحدةلـيمتـز



ِْْ

أفت هنا الساكجد الميـ هي المتتابعة األكؿالقافية السطريف في المد ألؼ تسبقها نة
جدالنكفالممدكدةفيالسطريفالثالثكالرابع،كتتبعهماقافيةالميـالساكنةتسبقهاـتكالثاني،ث

ألؼالمدفيالسطريفالخامسكالسادس،كقدجاءهذاالتنكيعكجزءمفتنكعالمكسيقىالذم
يعتمدعميهشعرالتفعيمة.

:"،متبعاالقافيةالمتتاليةجزيرةاإلسالـ"دةيقكؿالشاعرفيقصي

الحمدهللالذمأذهبعنيالهـكالعناء
كقاؿليانظركيترلعناقدالسماء
ككيتكحؿالعينيففيالمرابعالخضراء

فالطيففيالطريؽيمألالطريؽ
(ُ)عالكبيرغيرهذاالفحكالنقيؽ  كليسفيالمستنق



(ِ)الهـكالعناءالحمدهللالذمأذهبعني
)مستفعمفمستفعمفمستعمفمستفعمففعكؿ(ََ//َ//َ/َ/َ///َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/

كقاؿليانظركيترلعناقدالسماء
)متفعمففعكلفمتفعمفمستفعالف(ََ//َ/َ/َ//َ//َ/َ//َ//َ//

ككيتكحؿالعينيففيالمرابعالخضراء
)متفعمفمتؼمستفعمفمتفعمف؟؟؟(ََ/َ/َ//َ//َ//َ/َ/َ//َ//َ//

فالطيففيالطريؽيمألالطريؽ
)مستفعمفمتفعمفمتفعالف(ََ//َ//َ//َ//َ//َ/َ/

كليسفيالمستنقعالكبيرغيرهذاالفحكالنقيؽ  
)متفعمفمستفعمفمتفعمفمتؼمستفعمففعكؿ(ََ//َ//َ/َ/َ//َ//َ//َ//َ/َ/َ//َ//


فياألبياتلقداستخدـ الشاعرقافيتيفمختمفتيففياألسطرالخمسةالسابقة،حيثالتـز
 ركيان)األكؿكالثانيكالثالثبقافية باأللؼردفانالهمزة فيالبيتيفالرابعالمسبكقة التـز كما ،)

(،كقدجاءتالقافيةتامةعركضيا.كالياءردفانالقاؼركيان)كالخامسبقافية


                                                           
.ُٓص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)
هناؾخمؿكاضحفيكزفالرجزحيثتكجدتفعيالتزائدةالعالقةلهابالرجز،كماكاستخدـالشاعرنهاياتجديدةكمعذلؾ(ِ)

بهابؿكافيةيرهامعكؿسطر .لـيمتـز



ِْٓ

  :ةالقافية المختمط -3
أصػػبحشػػكؿتقػػكؿيمنػػىالعيػػدمعمقػػةعمػػىالتةييػػراتالتػػيطػػرأتعمػػىالشػػعرالحػػديث:

مختمفةبيفبيتكآخرأكمختمفةكػؿبيتػيفأكمختمفػةمثالنيلمشاعرفهكانااللتزاـبالقافيةمترك
،كهذامايحدثعنداستخداـالقافيةالمختمطةالتيتكػررفيهػاالقافيػةبػيفاألسػطر(ُ)كؿمقطع

دكفااللتزاـبعدداألسطرالتيتفصؿبيفاألسطرالمقفػاة،كقػدسػيطرتالقافيػةالمختمطػةعمػى
"،النبػعالقػديـ"أغمبماكتبمفمحمفقصائدعمىنمطالتفعيمةكمثاؿذلػؾمػاقالػهفػيقصػيدة

التيجاءتعمىتفعيمةالكامؿ:

كرجعتلمنبعالقديـ
رجعتلمحمـالمسافرفيعيكني

ميياكؼأ
إفبيعطشاإلىنبعالحنيف

إنيأتكؽإلىمالمحهذبالكممات
لمسهرات....لمركفلمركيف.....

إنيأتكؽإلىسنابمنا.....
إلىبكحالمساء

إلىعبيرالزيزفكف
إنيأتكؽإليؾياأمي.....

....فدثريني.إليؾ
(ِ)أمابيابرداليقيف.....

كرجعتلمنبعالقديـ
(متىفاعمفمٍتفاعمفمػػػػػ)/َ//َ/َ/َ//َ///

رجعتلمحمـالمسافرفيعيكني
(ػػػػتىفاعمفمتىفاعمفمػػػػػتفاعمفلف)َ/َ//َ///َ//َ///َ//َ//

ياكؼأمي
(مٍتفاعمفمػػػػػتػػػػٍ)َ/َ//َ/َ/


                                                           
.َّأحمدبزكف،ص،قصيدةالنثرالعربية:نظري(ُ)
.ُٓص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)



ِْٔ

إفبيعطشاإلىنبعالحنيف
عمفلف(ػػػػفاعمفمتىفاعمفمٍتفا)َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ/

إنيأتكؽإلىمالمحهذبالكممات
(مٍتفاعمفمتىفاعمفمتىفاعمفمػػتفػػػاعػػػػ)/َ///َ//َ///َ//َ///َ//َ/َ/

لمسهرات....لمركفلمركيف.....
لفمتىفاعمفمٍتفاعمفلف()َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ/

إنيأتكؽإلىسنابمنا.....
(فمتىفاعمفمػػػػػتىفا)مٍتفاعمَ///َ//َ///َ//َ/َ/

إلىبكحالمساء
(عمفمٍتفاعمفمػػػػػ)/َ//َ/َ/َ//

إلىعبيرالزيزفكف
ػػػتىفاعمفمٍتفاعمفلف()َ/َ//َ/َ/َ//َ//

إنيأتكؽإليؾياأمي.....
()مٍتفاعمفمتىفاعمفمػػٍتفاَ/َ/َ//َ///َ//َ/َ/

....فدثريني.إليؾ
)عمفمتىفاعمفلف(َ/َ//َ///َ//

أمابيابرداليقيف.....
(مٍتفاعمفمٍتفاعمفلف)َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ/
 

مػػػفشػػػانجيٍتفػػػاعمف(،انطمػػػؽالشػػػاعركاصػػػفانمػػػفتفعيمػػػةالكامػػػؿ)متىفػػػاعمف(كمشػػػتقتها)م
المشاعريعتمؿصدرب،مشاعرالشػكؽكالحنػيفكالحػبكالكجػع،كقػداختػزؿالػكطفكمػهفػيأمػه

األـكطػفصػةير،كالػكطفأـحنػكفتمػنحكػؿمشػاعرالحػبالتػينحتاجهػا،كتشػبعكحضنها،ف
قمػػكب،كنشػػيرهنػػاإلػػىلجػػكءالشػػاعرإلػػىالتػػدكيرفػػيأغمػػبأسػػطرمقطعػػهالشػػعرمالركاحكاأل

حيػػػثجػػػاءالتػػػدكيرعمػػػىالنحػػػكالتػػػالي:السػػػطراألكؿكالثػػػاني،السػػػطرالثالػػػثكالرابػػػع،السػػػطر
السػػػػطرالعاشػػػػرلسػػػػابعكالثػػػػامف،السػػػػطرالثػػػػامفكالتاسػػػػع،كأخيػػػػرانالهػػػػامسكالسػػػػادس،السػػػػطرا

عمػػىطػػكؿالمقطػػعداللػػةعمػػىاتصػػاؿدفقػػاتالشػػكؽكالحػػادمعشػػر،كقػػدجػػاءالتػػدكيرمنتشػػران
التػػيتعتمػػؿصػػدرالشػػاعرحتػػىأنػػهاليسػػتطيعأفيمػػتقطنفسػػهحػػيفيعبػػرعنهػػافتػػ تيمتصػػمة

الحػػظأفاألسػػطرخػػر،أمػػابالنسػػبةلمقافيػػةفخنػػؾتآلمتكاصػػمةمترابطػػةمتزاحمػػةيتبػػعكػػؿمنهػػاا
)الثػػانيكالرابػػعكالسػػادسكالتاسػػعكالحػػادمعشػػر(،تنتهػػيبالكممػػات)عيػػكني،الحنػػيًف،لمػػركيًف،



ِْٕ

جدأفالنكفالمكسكرةالمسبكقةبحرؼالمدسكاءأكافياءأككاكا،الزيزفكًف،دثريني،اليقيًف(،فت
ركمهػكحػرؼ)النػكف(الػذمجػاءتمعهػاالقافيػةمطمقػةحػيفتػـتشكؿقافيةالقصيدة،ليككفال

تحريػػػؾالنػػػكفبالكسػػػر،كمػػػاجػػػاءت)الكسػػػرة(عنػػػدإشػػػباعهالتصػػػبح)يػػػاء(جػػػاءتالكصػػػؿفػػػي
القافية،كيمثؿحرؼالمد)الياءأكالكاك(الردؼفيالقافية،كذلؾفخفالعالقةبيفصكتالنكف

كألمػػانكاضػػحانكثيقػػة،حيػػثيحمػػؿالنػػكففػػيجنباتػػهأنينػػانالمكسػػكركبػػيفالمعانػػاةكالشػػكؽعالقػػة
يتماثؿمعحالةالشكؽالتيأرادالشاعرأفيترجمهامفخالؿهذبالمقطكعةالشعرية.ناطقان

:"القطار"كيقكؿالشاعرفيقصيدة
يسيريسيرقطارالعرب

إلىحيثترعيالخراؼمركجامفالعشبكالماء
لحبكالعالـالمرتقب حيثالكالـالبهيعفا

كلكفأكثرمففيالقطارينامكف
عبرالجريدة...... أكأنهـفيالطريؽإلىالنـك

أكعبرأقصكصةومفخيكطالذهب 
كيخشىالذيفيقكدكفهذاالقطار

ب اليككفالكصكؿقريبا.....كقداليككف  
فناحعمىنفسهالزيزفكف.....

(ُ)قطارالعرب.....لىحيثيمضي....كمازاؿيمضيإ
يسيريسيرقطارالعرب

فعكلففعك(َ//َ/َ///َ///َ// فعكؿي )فعكؿي
إلىحيثترعيالخراؼمركجامفالعشبكالماء

فعكليففعكلففعكلففػى(َ/َ//َ/َ//َ/َ///َ//َ/َ//َ/َ// /)فعكلففعكلففعكؿي
رتقب حيثالكالـالبهيعفالحبكالعالـالم

فعكليففعكلففعكلففػىعك(َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ///َ//َ/َ//َ/َ/ )ػعكلففعكلففعكؿي
كلكفأكثرمففيالقطارينامكف

فعكلففػى(َ/َ///َ//َ/َ///َ//َ/َ// فعكليففعكؿي /)فعكلففعكؿي
عبرالجريدة...... أكأنهـفيالطريؽإلىالنـك

فػى(َ//َ/َ//َ/َ///َ//َ/َ//َ/َ/ فعكليففعكلففعكؿي //)ػػعكلففعكلففعكؿي

                                                           
 .ِٕص،ِج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)



ِْٖ

أكعبرأقصكصةومفخيكطالذهب 
)ػػعكلففعكلففعكليففعكليففعك(َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ/

كيخشىالذيفيقكدكفهذاالقطار
فعكليففعكَ//َ/َ//َ/َ///َ//َ/َ// (/)فعكلففعكؿي ليففعكؿي

ب اليككفالكصكؿقريبا.....كقداليككف  
فعكليففعكلففعكلف(َ/َ//َ/َ//َ/َ///َ//َ/َ//َ/َ// )فعكلففعكلففعكؿي

فناحعمىنفسهالزيزفكف.....
فعكليففعكلففعكلف(َ/َ//َ/َ//َ/َ///َ// )فعكؿي

لعرب.....كمازاؿيمضيإلىحيثيمضي....قطارا
)فعكلففعكلففعكليففعكلففعكلففػعك(َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//


(،كقػػد لقػػداعتمػػدالشػػاعرفػػيقصػػيدتهعمػػىتفعيمػػةالمتقػػارب)فعػػكلف(،كمشػػتقتها)فعػػكؿي
اسػػػتخدـالشػػػاعرتفعيمػػػة)فعػػػك(عنػػػدقافيػػػةبعػػػضاألسػػػطرالشػػػعرية،كقػػػدجػػػاءعػػػددالتفعػػػيالت

(،كيعػػػػػػكداخػػػػػػتالؼعػػػػػػػددٔ،ْ،ٔ،ٓ،ٓ،ٔ،ٓ،ٔ،ٔ،ْىالنحػػػػػػكالتػػػػػػالي:)مختمفػػػػػػةعمػػػػػػ
التفعػػػيالتإلػػػىاخػػػتالؼالػػػدفقاتالشػػػعكريةلػػػدلالشػػػاعر،لتكػػػكففػػػيالنهايػػػةباجتماعهػػػادفقػػػة
شػعكريةكاحػدةتتمثػػؿفػيخيبػػةاألمػؿالتػػييحياهػاالشػػاعركشػعبهتجػػابالعػالـالعربػػي،كقػدلجػػ 

عػػػضأسػػػطرالقصػػػيدةعمػػػىالنحػػػكالتػػػالي:)السػػػطرالثػػػانيكالثالػػػث،الشػػػاعرإلػػػىالتػػػدكيرفػػػيب
كالسػػطرالرابػػعكالخػػامس،ثػػـالسػػطرالخػػامسكالسػػادس(،حيػػثاشػػتركتاألسػػطرالمػػدكرةفػػي

األكؿكالثالػػػػث)الػػػػدفقاتالشػػػػعكريةكالكقفػػػػاتالدالليػػػػةكػػػػذلؾ،أمػػػػاالقافيػػػػةفقػػػػدتفػػػػردتاألسػػػػطر
لهػػذبالقافيػػة،كمػػا(تػػكحمػػاقبمهػػا،فجػػاءحػػرؼ)البػػاءركيػػانكالسػػادسكالعاشػػر(بقافيػػة)البػػاء(المف

تفػػػػردتاألسػػػػطر)الثػػػػامفكالتاسػػػػع(بقافيػػػػة)النػػػػكفالمضػػػػمكمة(المسػػػػبكقةبحػػػػرؼالمػػػػد)الػػػػكاك(،
كمػػػاكجػػػاءت)الضػػػمةالمشػػػبعة(بصػػػكرة)الػػػكاك(كاكالمػػػدردفػػػان)(كجػػػاءتفجػػػاءت)النػػػكفركيػػػان

ءمػػػفكممػػة،معبػػرةعػػفالحالػػةالتػػييعبػػرعنهػػػاكجػػاءتالقافيػػةفػػيكامػػؿالمقطػػعجػػز(كصػػال
الشاعر.



 :القافية المرسمة -4
هيالقافيػةالتػيتخمػكمػفحػرؼالػركمالػذميمثػؿالتماثػؿبػيفأكاخػراألسػطرالشػعرية،

غالتحررالكامؿمفسطكةالقافية،رغـكثرةالذيفحاكلكاـتستسكلكفاألذفالمكسيقيةالعربيةل
نماهيعنصػرليستشيئازائدان"ـلـينجحكاألفالقافيةالتخمصمنهاإالأنه أكحميةمتعمدةكا،



ِْٗ

،كهذامػا(ُ)مفجممةالعناصراألخرلالتيتزيدفيالمعنىقكةالكضكحكتعمؽتجربةالكشؼ"
فكجػدتبػيفقصػائديقكد إلىأسبابعدـشيكعالقافيةالمرسمةفيالشعرالحػديث،كمػاأنهػاكا،

تعمػػػىنػػدرة،حيػػػثلػػـتكجػػػدسػػكلفػػػيقصػػيدةكاحػػػدةكاممػػة،باإلضػػػافةإلػػػىمفمػػح،فخنهػػػاكجػػد
:"ارفعكاقيبعاتكـلمفيصؿأكالن"كجكدهافيثالثةمقاطع،نكردهاابتداءمفقكلهفيقصيدة

لـأعدأيصدؽي
أفاألمرهنايسيرعمىمايراـ

اليسيرعمىمايراـ..إالهذاالخكؼالمدجمبالخكؼ
لخضرالمكشكفةإالعرباتا

كالتياليبتاعمنهاغيرالذباب
فيهذاالصباحمتعتي الأصدؽأننيشربتي

عمىعادتيمفاربعيفقهران
قراءتها كأنيقرأتالطيكرالتيأدمنتي

فيالحديقةالخمفية
البدأفشيئانماكقع

شيئانيقتربمفالفاجعة..
حتىالميصمكففيالمساجد...لـيتمكنكا

عاؿخكفهـمفانت
كالباعةالمتجكلكففيالساحات

بتركانداءاتهـكهركلكا
ساعتي (ِ)هكذافج ةنتكقفتعقاربي

 

:"..تكفي،قطرةحيبكمالج الشاعرإلىالقافيةالمرسمةفيمقطعمفقصيدة"
...بارٍكناحكلىها.ألننيمفالبالدالتي

. .لـيباركنيأحد
يءيالمهجكرةرفضتأفتحمؿرسائميحتىالشكاط

..إلىهناؾ
هنافيالحديقةيممعكف األطفاؿي

                                                           
 ِٕالرؤياكالفففيالشعرالعربيالحديث،أحمدالطريس،ص(ُ)
.َُٔص،ِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)



َِٓ

كالجنادب يقفزكفى
الحديقة أماأطفاليفقدتنكرلهـعيٍشبي

. .كأرجكحةيالطفكلة
حتىابتساماتهـلـتستطعاقناعأحد

..ب نهـأبرياء
كأفتحتأسمالهـغاباتمفالميمكف

هـأفييحدقىكافيالشمسكأفمفحق
(ُ)..كيةزلكاقصائدىحنيفإلىالبيادرالمهجكرة

أماالمقطعالثػانيالػذماسػتخدـالشػاعرفيػهالقافيػةالمرسػمةفهػكمقطػعمكػكفمػفأربعػة
:"،كقدجاءتهذبالقصيدةعمىتفعيمةالمتدارؾ.....كذاتليمةحممتأسطرمفقصيدة"

تتشامخفيكطنيالقامات....
كتزدحـاألشالءعمىبكابةذاكرتي
بحرمفقاؿب فالعكسمالينمكفي

(ِ)كأفالحكتيفرمفالصحراء.... ؟


هماقصائدنثريػةحسػبإجابػةالشػاعرحػيفتيكالجديربالذكرأفالقصيدتيفالسابقتيف،كم
ستجربػػةعنهمػػا،فقػػاؿ:"بعػػضالقصػائدكػػالتيذكػػرًتتعمػػدتأفأكسػرالػػكزففيهػػا،ألالمػػئؿسيػ

،كهناأكضحالشاعرمحمكدمفمحأفقصػيدتيهمػفقصػائدالنثػر،ثػـ(ّ)قصيدةالنثركهيقميمة"
عقػػبقػػػائال:"الأكتمػػػؾأننػػيأعتمػػػدفػػػيالػػػكزفعمػػىالفطػػػرةكالمػػػراسأكثػػرمػػػفاعتمػػػادمعمػػػى

.(ْ)المعرفةالعممية،ف ناغيرممـبجكازاتالبحكركتفصيالتها"

التػػػيصػػػنفهاالشػػػاعرمػػػف"،المقصػػػمةجػػػاءجػػػزءامػػػفقصػػػيدة"المقطػػػعالثالػػػثكاألخيػػػر
  :اقاؿفيهالقصائدالنثريةأيضا،كمما

آبمفذايردـحفرالي سفينفسي
مفذايجرحبحربتهبطفالةيكـ

أكادأسمعأصكاتقبكرأهميفيالمشرؽ

                                                           
 ِٔٓص،ِج،األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(ُ)
 .ُٔٗص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)
.َُِٖ/ٔ/َِبريدإلكتركني:محمكدمفمح،آالءعبدربه،(ّ)
.البريدالسابؽ،نفسالتاريخ(ْ)



ُِٓ

تهركؿكالخيكؿالحميمةإلي
كعيكنهـتحرؽعيني
مفذايبصرنيبالفجر

مناقيرطيكرباألكلى ؟كيريني
أتآكؿ.....أتآكؿتمامان"إنيفي"الدارالبيضاء

كشجرالدلبكأصكاتباعةبحركمايتآكؿ
الدالح

فيهذباألياـالباهتةالكطيئة
فيالدارالبيضاء

قرأتجريدةالنهارالبيركتيةأمس
كقرأتعنكانهالكبيرالمدمر

مفذايفؾالمةز
ابمفذايقربعكدالثق

فالبحارعطشى إفاألرضعطشى....كا،
(ُ)كالةاباتبانتظار

 

الشػػاعرمحمػػكدمفمػػحفػػيالمقػػاطعالسػػابقةفقػػطعمػػىالقافيػػةالمرسػػمة،حيػػثخمػػتاعتمػػد
أفهػذبالقافيػةتالزمػتالقافيةمفحػرؼالػركمفػيأكاخػراألسػطرالشػعرية،كيمكػفأفتالحػظ

التخمصمفالكزفكالقافية،كقدكتبالشاعرعمىهذامعالقصائدالنثريةالتينادمأصحابهاب
عمىعالـالشعركالشعراءالمكفدكفأفييكثر، .تماشيانمعلكفجديدأطؿَّ

  

                                                           
.َِٔص،ُج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ِِٓ

 :الوقفات اإليقاعية :ثالثاً 

أفتككفبنيةالمنطكؽمؤلفةكفقان":الكقفاتهيفرعمففركعالفكاصؿالصكتية،كهي
اتهافينظـخاصيطابؽالمعنىالمقصكد،كهناترافؽالكقفةلقكاعدالمةة،بحيثتنسؽكحد

،كهذايدؿعمىدكرالكقفاتاإليقاعية(ُ)"الكاممةبنةمةهابطةكعالمتهافيالكتابةالنقطة).(
فيإيقاعالنصمفخالؿاآلداءالشعرم.

مفخالؿعمىنظاـالكقفاتاإليقاعيةحيثجاءاإليقاعالنسقيلمشعرالعمكدممعتمدان
بيتككحدة أفكؿ كما البياض، مف مسافة بينهما البيتالشعرممفشطريفيفصؿ تككف
مكسيقيةمستقمةيفصمهعفالبيتالتاليكقفةأكمايمكفأفنسميهسكتهقدتطكؿأكتقصر،

الحديثكمفهذاالمنطمؽهناؾمفالنقادمفيطابؽبيفالكقفةكالقافيةكهذاالرأميصحعند
(ِ)"ػيالكقفاتالقكافيفيالنمطاألكؿلمبيتالشعرمالعربيمندمجةف"الشعرالعمكدمألفعف

"بحسباستراحاتالنفس،العركضية،كالداللية،كالنظميةالتركيبية.:اإليقاعيةب نكاعهاالثالثة
اككقفاتالمساف،كته عاتفقرةأكدفعةمفدفبهيمثؿجممة،أك-بيت-دمالفكر،ككؿقسـو

،ممايعمؿعمىخمؽجك(ّ)"-األبيػات-التعبير،ثـيتعمدأفيكافئكيؤاخيبيفهذباألقساـ
لتكالدمجمكعةكاسعةمفالدالالتكالصكرمفالدالالتاإليقاعيةاإليحائيةالتيقدتفتحمجاالن
التيتتفتؽفيذهفالمتمقيبناءعمىهذبالكقفات.

ال كزنانكيمكفالتمثيؿعمىالكقفة التيت تيتامة اإليقاعية معغيابالتدكيرعركضية
:"القمة"العركضيكماجاءفيقصيدة

كهداياالقمةمشهكدةأبشرفالقمةمعقكدة
لفتبقىأمتناهمالعبرالتاريخكمنككدب
(ْ)فاألقصىقبمتنااألكلىمفمنايرضىتهكيدب



قمةمعقكدةكهداياالقمةمشهكدةٍأبشرفال
/َ/َ/َ/َ///َ/َ/َ///*َ/َ/َ///َ/َ/َ

فٍعمففٍعمففًعمففٍعمف*فًعمففٍعمففًعمففٍعمف
                                                           

.َٔٓ-ْٓٓصكماؿبشر،،تعمـاألصكا:(ينظرُ)
 .ُّْ)التقميدية(،ص1جمحمدبنيس،،الشعرالعربيالحديث (ِ)
.ِّْص،ِجالطيب،هللعبدا،(المرشدإلىفهـأشعارالعربكصناعتهاّ)
 .ُّّ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحْ)



ِّٓ

لفتبقىأمتناهمالعبرالتاريخكمنككدبٍ
/َ/َ/َ/َ///َ///َ/*َ/َ/َ/َ///َ/َ/َ

مففًعمففًعمف*فٍعمففٍعمففًعمففٍعمففٍعمففعٍ
فاألقصىقبمتنااألكلىمفمنايرضىتهكيدبٍ

/َ/َ/َ/َ///َ/َ/َ/*َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ/َ
فٍعمففٍعمففًعمففٍعمف*فٍعمففٍعمففٍعمففٍعمف

  

د العركضية الكقفة إلى قصيدته أبيات كافة في الشاعر التدكيرلج  إلى لجكئه كف
تفعيالت مستخدما عركضيا، تامة قافيةن الساكنة الهاء قافية استخدـ أنه كما العركضي،
أربع يتبعها ثـ الشطر بانتهاء تنتهي عركضية تفعيالت ب ربع شطر كؿ فانتهى المتدارؾ

فيالشطرالثاني)فٍعمففٍعمففًعمففًعمف*فٍعمففٍعمففتفعيالتأخر ،(فٍعمفًعمفلمستقمة
محققان بيت كؿ بيتفجاء كؿ نهاية عند الكقكؼ يمكف حيث العركضية اإليقاعية لمكقفة

 األكلى الثالثة األشطر ضرب الكقكؼعند فيمكف كما(األكلى،همال،معقكدة)عركضيا، ،
،دكف(تهكيدب،منككدة،مشهكدة)كيمكفالكقكؼعندضرباألشطرالثالثةفياألبياتالثالثة

الحظأفكؿبيتيحقؽبيتلهبنيةعركضيةمستقمة،كماتفي تيأمبيتمنهامدكرا،فكؿأ
البيتالذميميهمستقالننحكيان،فكؿبيتيتركبتركيبانكتركيباناالستقالؿالنظمينحكيان ليبدأ
بتركيبتهالنظميةالخاصة.

  :رالتيجاءتعمىتفعيمةالكافر،يقكؿالشاع "رأم"كفيقصيدة
 

إذاظممكؾفاصمتأكفةادر
ف نتعمىكالالحاليفقادرٍ
فالتعجبإذارفعكاالبةايا

كالتةضبإذاخفضكاالحرائٍر
ف كلىأفتككفباللساف
كأحرلأفتظؿبالمشاعرٍ
فخفالصمتمفذهبكهذا
(1)هكالمطمكبفيزمفالمجازٍر




                                                           
 .ُّٓ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ِْٓ

الحاليفقادرٍإذاظممكؾفاصمتأكفةادرف نتعمىكال
//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ

مفاعمىتفمفاعٍمتففعكلفمفاعمىتفمفاعٍمتففعكلف
فالتعجبإذارفعكاالبةاياكالتةضبإذاخفضكاالحرائٍر

//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ
مفاعٍمتفمفاعًمتففعكلفمفاعٍمتفمفاعمىتففعكلف

ف كلىأفتككفباللسافكأحرلأفتظؿبالمشاعرٍ
//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ

مفاعٍمتفمفاعًمتففعكلفمفاعٍمتفمفاعمىتففعكلف
متمفذهبكهذاهكالمطمكبفيزمفالمجازٍرفخفالص

//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ
مفاعٍمتفمفاعًمتففعكلفمفاعٍمتفمفاعمىتففعكلف


 كقد كالنظـ كالداللة المكسيقى متدفقة شعكرية شعرية كدفقة السطكر هذب لج جاءت

رفيهذبالقصيدةأيضاإلىالكقفةالعركضيةفيكافةاألبياتدكفلجكئهإلىالتدكيرالشاع
تفعيالتالكافرفتككفكؿشطرمفالعركضي،كماأنهاستخدـقافيةالراءالساكنة،مستخدمان

في مستقمة أخرل تفعيالت ثالث يتبعها ثـ الشطر بانتهاء تنتهي عركضية تفعيالت ثالث
لمكقفة(،فجاءكؿبيتمحققانمفاعٍمتفمفاعًمتففعكلف*مفاعٍمتفمفاعمىتففعكلف)الشطرالثاني

الكقكؼعند فيمكف بيتعركضيا، كؿ نهاية الكقكؼعند حيثيمكف العركضية اإليقاعية
األكلى الثالثة الكقكؼعندضرب(هذا،لسافو،البةايا،فةادٍر)ضرباألشطر كيمكف كما ،

،دكفأفي تيأمبيتمنها(مشاعر،مجازر،حرائر،قادر)ألبياتالثالثةاألشطرالثالثةفيا
فيبابالكقفاتالعركضيةجاءمدكرا،فكؿبيتلهبنيةعركضيةمستقمة،كبذلؾيتطابؽما

بيفهذاالمقطعكبيفالمقطعالسابؽ.
ا:التيجاءتعمىنظاـشعرالتفعيمة،فقدقاؿفيه كجعالسؤاؿ""أمافيقصيدة

 إلىأيفنمضيككيؼالسبيؿي
الدركبهنامقفمة  ..؟.ككؿي
 أـإنؾفاءكالـهكسيفه

المرشحلممقصمة؟  ف نتى
كلـتبؽفيسفحهسنبمه؟ هناؾالجميؿى  لماذاتركتى



ِٓٓ

 كذكبتركحؾفينبعه
كلـتبؽفيجكفهصخرة
يانعمىالقمقمة ؟ (ُ)كتبقىعصى



إلىأيفنمضيككيؼالسبيؿي
 (فعكلففعكلففعكلففعكلف)َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//

الدركبهنامقفمة ..؟.ككؿي
فعكلففعك)َ//َ/َ///َ//َ/َ//  (فعكلففعكؿي

أـإنؾفاءكالـهكسيفه
فعكلففعكلففعكلف)َ/َ//َ/َ//َ/َ///َ//  (فعكؿي

المرشحلممقصمة؟ ف نتى
فعكل)َ//َ/َ///َ//َ/َ//  (ففعكفعكلففعكؿي

كلـتبؽفيسفحهسنبمه؟ هناؾالجميؿى لماذاتركتى
//َ/َ//َ///َ/َ//َ///َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ
فعكلففعكلففعكلففعك) فعكلففعكؿي  (فعكلففعكؿي

كذكبتركحؾفينبعه
فعكلففعك)َ//َ/َ///َ//َ/َ//  (فعكلففعكؿي

كلـتبؽفيجكفهصخرة
(فعكلففعكلففعكلففعك)َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//

يانعمىالقمقمة ؟ كتبقىعصى
 (فعكلففعكلففعكلففعك)َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//


عم القصيدة هذب كتبالشاعر تلقد كلكنؾ التفعيمة قصيدة نظاـ إعادةىشكؿ ستطيع
قبؿاألخير()بعترتيبالقصيدةلتصبحقصيدةعمىنظاـالشعرالعمكدملكالكجكدالبيتالسا

أفقصيدةالتفعيمةفيكثيرمفالحاالتيكثرفيهاالتدكيرالعركضي،كلكنهرغـذلؾلـكما
عمىنظاـالشعريمج إلىالتدكير،فانتهىكؿسطرعندببتفعيالتهالعركضيةكاممةتامةسيران

مستخدمان فياألبياتالعمكدم، الساكنة كالهاء الالـ كالخامسكالثامف(،الثانيكال)قافية رابع

                                                           
 .َُّ،صِج،عماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمح(األُ)



ِٓٔ

،يستطيعالقارئأفيقؼعندهاكنظميانفجاءتجميعاألبياتمقفاةكغيرمقفاةتامةعركضيان
أيضا.كتركيبيانكقداكتممتكافةالتفعيالتالعركضيةفيهانحكيان

جدتمؾالكقفػاتتتمثػؿىالكقفاتالدالليةفيقصائدب،فتكماكلج الشاعرمحمكدمفمحإل
انتهػػػاءالداللػػةفػػػينهايػػةالشػػػطرأكالسػػػطرالشػػعرمفيقػػػؼعنػػدهاالقػػػارئكنقطػػةفػػػيآخػػػرفػػي

معػػذرةيػػاأبػػا"لػػذلؾقػػكؿالشػػاعرفػػيقصػػيدةالجممػػةتنتهػػيعنػػدهاالفكػػرةأكجػػزءمنهػػا،كمثػػاالن
 ":تماـ

 ذارمػػػتػػزنيكاعػػؾأبثحػػػػػػإلي
عفمدارمػػػػػػكأبح ثفيمدارؾى

 

ػػػػػػػػػػبػػػػػيمػػػػػػػاـإفدمػػػػػػػػػػػػأباتم  احه
فب تظارمػانػةبػػػػػػػػكمػػػػمػنيالعػكا،

 

ػهػػػؾظػػػديػػػػػػتلػػاـأنػػػػػػػػأباتم  ره
(1)ارػػػػػػاـعػػػػتماػػػأباػػػػرميػػػػػهػػػػػػػػكظ

 


ذارمػػػتػػزنيكاعػػؾأبثحػػػػػػإلي
//َ///َ//َ/َ/َ//َ/َ

 فمفاعٍمتففعكلفمفاعمىت
عفمدارمػػػػػػكأبح ثفيمدارؾى
//َ///َ//َ///َ//َ/َ

 مفاعمىتفمفاعمىتففعكلف
احهػػػػػػػػػػبػػػػػيمػػػػػػػاـإفدمػػػػػػػػػػػػأباتم

//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ
 مفاعٍمتفمفاعمىتففعكلف

فب تظارمػانػةبػػػػػػػػكمػػػػمػنيالعػكا،
//َ///َ//َ///َ//َ/َ

مفاعمىتفمفاعمىتففعكلف
 

                                                           
 .ُّٗ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)

 



ِٕٓ

رهػهػػػؾظػػػديػػػػػػتلػػاـأنػػػػػػػػأباتم
//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ

 مفاعٍمتفمفاعمىتففعكلف
ارػػػػػػاـعػػػػاتمػػػاأبػػػػرميػػػػػهػػػػػػػػكظ
//َ/َ/َ//َ/َ/َ//َ/َ

 مفاعمىتفمفاعٍمتففعكلف


تنتهػػيبكقفػػاتدالليػػةنظميػػة،حيػػثجػػاءتكافػػةجػػداألبيػػاتالسػػابقةالقصػػيدةتفػػيهػػذب
عمػػىبحػػرالػػكافرككردالمعنػػىكالتركيػػبمكتممػػيفمػػعنهايػػةكػػؿشػػطرفيهػػا،فػػانتهىكػػؿشػػطر

مفػػػاعمىتف)جػػػدكػػػؿشػػػطراحتػػػكلعمػػػىثػػػالثتفعػػػيالتةدالليػػػةنظميػػػةمكتممػػػةالمعنػػػى،كتبكقفػػػ
كنظمياننىكالتركيببانتهائها،فجاءكؿبيتمستقؿالمعنىدالليانيكتمؿالمع(مفاعٍمتففعكلف

بشكؿتاـ.

:"صديقياليشربالقهكة"يقكؿالشاعرفيقصيدةهنفسكعمىالسياؽ

(ُ)صديقيالذمماتقبؿعاميفمات
فكيؼإذفجئتأكقظهاآلف

قهكتنافيعذكبةهذاالصباح أدعكبعمىعادتيلنشربى
.. ...ليسالسباتٍ.عالنفسبالمكتككيؼإذفأقين

الصديؽ كقديستسيغالصديؽيرحيؿى
(ِ)...كفكؽالصداقةقدتعشبالذكرياتٍ

صديقيالذمماتقبؿعاميفمات
فاعؿفعكؿٍ)ََ//َ/َ//َ//َ/َ//َ/َ// (فعكلففعكلففعكؿي

فكيؼإذفجئتأكقظهاآلف
فعكلففػػػفع)/َ/َ///َ//َ/َ///َ// (كلففعكلففعكؿي

قهكتنافيعذكبةهذاالصباح أدعكبعمىعادتيلنشربى
/َ/َ///َ/َ//َ//َ///َ///َ/َ//َ///َ/َ//ََ

                                                           
،فمكقاؿ)صديقيالذمماتمفقبؿعاميفمات(الستقاـالكزف.كجكدخمؿفيكزفالمتقارب(ُ)
 .ُٔٗ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحِ)



ِٖٓ

.. ...ليسالسباتٍ.ككيؼإذفأقينعالنفسبالمكت
فعكلففعكليففعكلفف)ََ//َ/َ//َ/َ//َ/َ//َ/َ///َ// (عكٍلففعكؿٍفعكؿي

الصديؽ كقديستسيغالصديؽيرحيؿى
فعكلففعكؿٍ)ََ//َ/َ///َ//َ/َ//َ/َ// (فعكلففعكلففعكؿي

...كفكؽالصداقةقدتعشبالذكرياتٍ
فعكليففعكلففعكؿٍ)ََ//َ/َ//َ/َ///َ//َ/َ// (فعكلففعكؿي

 

ليبدأ(فػػ/)ػػكالثالث،حيثينتهيالبيتالثانيبالتدكيرالعركضيبيفالبيتيفالثانيجاء
 التفعيمة فيهذيف(َ/َعكلف/)البيتالثالثبتكممة العركضية فيهخركجعفالكقفة كهذا ،

بيتان لتصبح البيتيف، بيف الفكرة ارتباط عمى يدؿ كلكنه بقيةعركضيانكاحدانالبيتيف، كلكف ،
،في تيكؿبيتكقفةدالليةتامةالمعنى،كاضحانيظهكراناألبياتيظهرفيهااالستقالؿالدالل

.كاضحانمستقالنبحيثلكقيرئكؿبيتعمىحدةسيعطيمعنىدالليان

مفخالؿكحدةالشعكرهتحققكاإليقاعفيجميعالقصائدالسابقةتالحـالحظيمكفأفت
عمىمدالالتالتيتمقيهاكمماتهلرؤيةالشاعركلالذميترتبعمىكجكدالكقفاتاإليقاعيةدعمان

 :"ابتهاؿ"،كمافيقصيدةالمتمقي
 

 


                                                           
 .ُٖٗ،صِمفمح،جالكاممة،محمكد(األعماؿالشعريةُ)

 أجػػػػػػػػػرمإليػػػػػػؾكالأدرممػػػػتىأصػػػػؿ
؟ كلـتمحؽبؾالرسيؿي يامػػػػػػفصعدتى

 

 أجػػػػػػػػػرمكتتػػػػػػبػػػػعنياأليػػػػػػػػاـمسػػػػػرعػػػػػػة
ػػػذاالفػػػػػػجرتكتحؿلعػػػػػػػػؿعيػػػػػػػػػػػنيبهػػػػػ

 

 ككيػػػػػػػػػؼأعمفعفنقصيكعفسفهي
مفاألخػػػػػػػػػػػػػالؽمكتػػػػػػػمػػػػػؿ بدري كأنتى

 











(1)أدرممػػػػتىأصػػػػؿأجػػػػػػػػػرمإليػػػػػػؾكال
/َ/َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ

مستفعمففعمفمستفعمففعمف
 



ِٓٗ
























عيمةجاءتالتففاعمف(،حيث،مستفعمف)جاءتهذبالقصيدةعمىبحرالبسيط،بتفعيمتيه
ك )مستفعمف بصكرتيها الثامتفعمفاألكلى التفعيمة جاءت كما )فاعمف(، أيضا بصكرتيها نية

حرؼكفعمف القصيدة الركمفي كجاء المضمكمة)(، (الالـ بيتمف حقؽكؿ كقد األبيات،
الكقفةاإليقاعيةالتيتحققتباجتماعالكقفاتالثالث:العركضيةكالدالليةكالتركيبية،كبذلؾفقد

،الرسؿ،أصؿيمكفالكقكؼعندنهايةكؿشطر)اكتمؿكؿبيتبؿكؿشطرعركضيا،لذا
،فكؿبيتبنيةعركضيةمستقمة،كذلؾتطابقتفي(يتصؿ،رضىن،سفهي،تكتحؿ،مسرعة

باألبياتالكقفةالعركضيةمعالكقفتيفالدالليةكالتركيبية،بحيثيؤدمكؿبيتمعنىدالليانهذ
عفبقيةاألبيات،فتنتهيالداللةبانتهاءالبيتعركضيا،كذلؾالينتهيالبيتعركضيانمستقالن

نظميان بانتهائه مجتمعةإال القصيدة تعتبر كبذلؾ كالتركيبية، النحكية الناحية بكقفاتهامف
عماكافيكمففيقمبالشاعر.كدفقاتها،بنيةكاحدةيكمؿكؿجزءفيهااآلخرلتعبرختامان

؟يامػػػػػػفصعد كلـتمحؽبؾالرسيؿي تى
/َ/َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ

 مستفعمففعمفمستفعمففعمف
أجػػػػػػػػػرمكتتػػػػػػبػػػػعنياأليػػػػػػػػاـمسػػػػػرعػػػػػػة

/َ/َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ
 مستفعمففعمفمستفعمففعمف
تكتحؿلعػػػػػػػػؿعيػػػػػػػػػػػنيبهػػػػػػػػذاالفػػػػػػجر

/َ/َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ
 مستفعمففعمفمستفعمففعمف

ككيػػػػػػػػػؼأعمفعفنقصيكعفسفهي
//َ//َ///َ/َ/َ//َ///َ

 متفعمففعمفمستفعمففعمف
مفاألخػػػػػػػػػػػػػالؽمكتػػػػػػػمػػػػػؿ بدري كأنتى

//َ//َ/َ//َ/َ/َ//َ///َ
 تفعمففعمفمتفعمففاعمفمس



َِٔ

في تحمؿ كاحدة إيقاعية كقفة لتعطي بينها فيما تتفاعؿ الثالثة اإليقاعية الكقفات إف
كؿ،حيثيقالشاعرجدبفيكثيرمفقصائدالشعكريةكالالشعكرية،كهذاماتطياتهاالدفقات
:شيءهعفالزعترم""فيقصيدة

فمـيعدفيالنيؿ قدأستديري
مايركمالعطٍش

فيجثثاألحبة كأناالذمغامرتي
كانفمتمفالشماًؿإلىالشماؿ

كماأرادكا أنيلفأقكؿى كعممتي
...مايقاؿٍ

كعمىفمٍيلمعٍتخيكطيالعنكبكتً
مىدمٍ (ُ)..السؤاٍؿ .كضمفيخى

ف مـيعدفيالنيؿقدأستديري
(مٍتفاعمفمتىفاعمفمٍتفاعػػ)/َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ/

مايركمالعطٍش
(لفمٍتفاعمف)َ//َ/َ/َ/

فيجثثاألحبة كأناالذمغامرتي
(منىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمتىػػ)//َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ///

كانفمتمفالشماًؿإلىالشماؿ
(فاعمفمتىفاعمفمتىفاعالف)ََ//َ///َ//َ///َ//َ/

كماأرادكا أنيلفأقكؿى مايقاٍؿ...كعممتي
(فاعالفمتىفاعمفمٍتفاعمفمتىفاعمفمتػػػػػٍ)ََ//َ/َ/َ//َ///َ//َ/َ/َ//َ///
كعمىفمٍيلمعٍتخيكطيالعنكبكتً

(فاعمفمػػػػػػػػمتىفاعمفمتىفاعمفمتٍ)/َ//َ/َ/َ//َ///َ//َ///
مىدمٍ ..السؤاٍؿ .كضمفيخى
(ػػػػتىفاعمفمتىفاعالف)ََ//َ///َ//َ//

 

                                                           
 .ِِٕ،صِج،(األعماؿالشعريةالكاممة،محمكدمفمحُ)



ُِٔ

ةجػػاءتهػػذبالسػػطكرعمػػىإيقػػاعتفعيمػػةالكامػػؿ،فقػػدجػػاءتالتفعيمػػةفػػيالسػػطكرالشػػعري
ثـفكاكتممتالتفعيمةالثالثةفيالسطرالثانييمتنكعة،فجاءتالتفعيالتفيالسطراألكؿاثنت

،كجػاءتالتفعػيالتفػيالسػطرالثالػثثالثػةكاكتممػتهنفسػهاتفعيمةكاحدةفقػطفػيالسػطرتتم
،كجػػاءتالتفعػػيالتفػػػيهنفسػػهػػاتفعيمتػػاففػػيالسػػطرتالتفعيمػػةالرابعػػةفػػيالسػػطرالرابػػعثػػـتم

السػػطرالخػػامسثالثػػةكانقسػػمتالتفعيمػػةالرابعػػةبػػيفالسػػطرالخػػامسكالسػػادسليتكػػكفالسػػطر
لسادسمفجزءمفالتفعيمةفقط،كجاءتالتفعيالتفيالسػطرالسػابعثالثػةكاكتممػتالتفعيمػةا

إفاألسػطرالشػعريةيمكنػؾالقػكؿ:الرابعةفيالسطرالثامفثػـتمتهػاتفعيمػةكاحػدةفقػط،كبػذلؾ
،بسػػببلجػػػكء(الثػػانيكالرابػػعكالسػػادسكالثػػامف)لػػـتحقػػؽالكقفػػاتالعركضػػيةإالفػػياألسػػػطر

الشاعرإلىالتدكيرعمىنمطشعرالتفعيمةالذمينتشػرفيػهالتػدكير،فجػاءتالكقفػةالعركضػية
أسػػطراألخػػرل،كمػػاكاقفػػتالنهايػػةةأسػػطرفقػػطكلػػـتػػ ًتعنػػدنهايػػةاألربعػػةعنػػدنهايػػةأربعػػ

ليػػة،فمػػفتكتمػػؿدالكنظميػػانالدالليػػةكالنظميػػةذلػػؾ،فقػػدجػػاءتالسػػطكرالثمانيػػةمتداخميػػةدالليػػان
السطراألكؿإالبخلحاقهبالسػطرالثػانيككػذلؾبالنسػبةلكػؿمػفالسػطرالثالػثكالرابػعكالسػطر
إلحاؽكؿسطربماسبقهكييكتمػؿالمعنػى الخامسكالسادسكالسطرالسابعكالثامف،فقدلـز

اءتفػيالدالليكتكتمؿمعػهالكقفػةالدالليػة،أمػاالكقفػةالنظميػةفػخف)مػا(فػيالسػطرالثػانيجػ
محؿنصبفاعؿلمفعؿ)يعد(فيالسطراألكؿ،كذلؾبالنسبةلػػػػ)مػا(فػيالسػطرالسػادسفقػد
جاءتفػيمحػؿنصػبمفعػكؿبػهلمفعػؿ)أقػكؿ(فػيالسػطرالخػامس،كحػرؼالػكاكرابػطداللػي
فػػيالسػػطرالخػػامسكالسػػابع،كقػػدجػػاءتالنقػػػاط)...(لتمثػػؿكقفػػةفػػينهايػػةالبيػػتالسػػػادس،

صػػيرةفػػيمنتصػػؼالبيػػتالثػػامف،كالسػػككففػػينهايػػةالسػػطكرالتػػيمثمػػثالقافيػػةجػػاءكسػػكتةق
ليضبطالتفعيمةبمايتناسبمعاإليقاعالعركضي.

ظػرإلػىكػؿرلأفهذباألسطرتفتقرإلىالكقفػةالدالليػةكالنظميػةالتركيبيػةلػكنيكبذلؾت
األسػطر،إنمػاتحقػؽفػيبعضػهاسطرعمىحدةكماأفالكقفػةالعركضػيةلػـتتحقػؽفػيجميػع

كلـتتحقؽفيبعضهااآلخر،فقدجاءتالجممةالشعريةهنػامعتمػدةعمػىالتػدكيرفػيسػطكرها
فينهايتها،مفتدفؽاإليقاعكالداللػةكالػنظـخػارجحػدكدالشعريةفمـتتحقؽالكقفاتالثالثةإال

األسػطرفػيالجممػةاألخيػرةالتػػيعمػىالمقطػعمتكػامال،لتصػبجميػعالسػطرالكاحػد،كاعتمػادان
..السػؤاؿ(لتكتمػؿهنػاجميػعالكقفػات،.كيضػمفػيخمػدم)نهىالشاعرفيهامقطعػهحػيفقػاؿ:

فكػرفػيهػذاالسػؤاؿالػذميضػمفػيخمػدالشػاعر،بنػاءعمػىمػاقدمػهمػفتعقػكؿلالفتدؽجدار
جمؿمترابطةفياألسطرالسابقة،كهناقدتحققتالكقفةاإليقاعية.
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الخاتمة


"األعمػػاؿىأهػػـالظػػكاهراإليقاعيػػةفػػيلقػػدكػػافهػػذاالبحػػثإسػػهامانمتكاضػػعان،يقػػؼعمػػ
ؼعمػػػػىالشػػػػعريةالكاممػػػػة"لمشػػػػاعرمحمػػػػكدمفمػػػػح،كحاكلػػػػتالباحثػػػػةمػػػػفخػػػػالؿفصػػػػكلهأفتقػػػػ

،كبعدمصاحبةطكيمةظهرتبعضالنتائمالتيالخصائصاإليقاعيةالتيتميزشعرمفمحبها
الدراسة،عمىالمستكييفالداخميكالخارجيلمبنيةاإليقاعية:كقفتعندها

يتجاكزاإليقاعالمككناتالعركضيةمفكزفكقافية،إلىكؿمايتحقؽمفخاللهاالنسػجاـ .ُ
لاللتفػػاتإلػػىمككنػػاتإيقاعيػػةأخػػرللهػػاتػػ ثيركاسػػعداخػػؿالػػنصالشػػعرم،كهػػذامػػايػػدفع

.عمىاإليقاعالنصي
قاعيةكمككناتهاكظكاهرهػادراسػةمتعمقػةتحميميػة،تسػاعدعمػىالتعامػؿمػعدراسةالبنيةاإلي .ِ

هاالجمالية.تالنصكصالشعريةكتبرزقيم
قائمػةعمػىهذاتػهيباعثالنصالشعرم،كلكنهػافػيالكقػتعندمفمحإفالتجربةالشعرية .ّ

مػػػفمجمكعػػػةمػػػفالبكاعػػػثالتػػػيتيحييهػػػافػػػينفػػػسالشػػػاعر،كتدفعػػػهعمػػػىتكثيػػػؽمجمكعػػػة
التجاربمفخالؿنصشعرممنتميإلىتاريخكمكافكالدته.

فػػػخذاكػػػافالػػػكزفهػػػك،إلػػػىحػػػٌداليمكػػػفالفصػػػؿبينهمػػػااإليقػػػاعكالػػػكزفالعالقػػػةكثيقػػػةبػػػيف .ْ
األساساآلليلمبيت،فخٌفاإليقاعهكاألسػاسالػذمينبنػيعميػهالتعبيػرعػفأفكػارالشػاعر

مة.بحريةتا
رسػػػالةكقضػػػيةكمنهػػػاج،رسػػػالةمػػػفإنسػػػافمػػػؤمفبقضػػػيتههػػػكمحمػػػكدمفمػػػحالشػػػعرعنػػػد .ٓ

كعقيدتهكدينه،يسيركفؽمنهاجخٌطهلهاهللسبحانهكتعالى،كهكبهذبالرسالةيستطيعأف
يكصؿمػايريػدإلػىالعػالـأجمػع،كأنػهيسػتطيعأفيقمػبالمسػائؿالتػيتقػؼفػيكجػهشػعبه

كهػذايػدؿعمػىكجػكدالتقػؿأهميػةعنهػا،إلىصالحهـ،ألنهيرلالقصيدةشػقيقةالبندقيػة،
فأصابالشاعرهذاالهدؼ،حقؽكؿمػايسػمكإليػهمػف أثركاضحلمتمقيعندالمتمقي،كا،

خالؿقصائدب.
هػػكالػػذميعطػػيالكممػػاتفػػياألعمػػاؿالشػػعريةالكاممػػةعنػػدمفمػػحالشػػكؿالبصػػرملمقصػػائد .ٔ

كالمضمكفب فضؿصكرةممكنة،العمؽكيعطيالدالالتإيحاءاتجديدةكييصؿالمعنى
.فيستثمرالشاعرالشكؿالكتابيإلىجانبالمضمكفإلثراءالمعنى

كفؽالشاعرمحمكدمفمحفياستثمارالتدكيربمايخدـالنصلةةككزنا،لينقؿلممتمقيمػف .ٕ
خاللػػػهالحالػػػةالشػػػعكريةالتػػػييحياهػػػامػػػفخػػػالؿقصػػػائدشػػػعريةكظػػػؼمػػػفخاللهػػػاالتػػػدكير
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اجحػػػػا.كهػػػػذايعكػػػػسقػػػػدرةالشػػػػاعركبراعتػػػػهالتػػػػيتتماشػػػػىمػػػػعالتشػػػػكيؿاإليقػػػػاعيتكظيفػػػان
.هاذاتلمتدكير،كأثربفيإيرادالمكسيقىبمايتناسبمعالمعنىكالكمماتفيالمحظة

لأللفػػػةكتككيػػػدالمعنػػػىإلبػػػرازالجػػػكهراسػػػتخدـالشػػػاعرتقانػػػةتكػػػرارالحػػػرؼكالكممػػػة،طمبػػػان .ٖ
 .كترسيخهفيالذهف

جمكعػػةمػػفقصػػائدالمجمػػديفكذلػػؾألفالػػدكاكيفطبعػػتفػػيأقطػػارمختمفػػةفكػػافتكػػررتم .ٗ
الشػػاعريعمػػـأفالػػدكافاليخػػرجمػػفالبمػػدالػػذمطبػػعفيػػه،كلكنػػهتػػدارؾاألمػػرفػػيطباعػػة

 األعماؿالشعريةالكاممةخاصةطبعةمصر،كلـيعدهناؾتكرارعمىحسبقكله.
عنػػاكيفقصػػائدب،كعمػػؿعمػػىتكػػراريتفػػاسػػتخدـالشػػاعرمجمكعػػةكاسػػعةمػػفالكممػػا .َُ

بعضالعنكاكيفكاممة،كتكرارجزءمفبعضهافيعناكيفأخرل.
كتػػػبالشػػػاعرقصػػػائدبعمػػػىالنسػػػؽالعمػػػكدم،كنسػػػؽالتفعيمػػػة،فقػػػدكتػػػبعمػػػىالنسػػػؽ .ُُ

%(مػفإجمػاليالقصػائدفػيالمجمػديف،كمػاكتػبَْ.ٗٔ(قصػيدةبنسػبة)َُّالعمكدم)
%(مػػفإجمػػاليالقصػػائدفػػيالمجمػػديفِٕ.َّ(قصػػيدةبنسػػبة)ُِّعمػػىنسػػؽالتفعيمػػة)

أيضان،كبذلؾفقداعتمدالشاعرعمىالشعرالعمكدمأكثرمفاعتمادبعمىشػعرالتفعيمػة،
الحضكرالكاضحلشعرالتفعيمة.عمىالرغـمف

جاءتاستخداماتالقصائدمتفاكتػةمػفحيػثالعػددكالنسػبة،كهػيمرتبػةحسػباألكثػر .ُِ
داماكالتػػالي)الكامػػؿ،الخفيػػؼ،البسػػيط،الػػكافر،المتػػدارؾ،المتقػػارب،الرجػػز،الطكيػػؿ،اسػػتخ

الرمؿ،السريعكالمجتث(.
نظػػـالشػػاعرمحمػػكدمفمػػحقصػػائدبعمػػىالبحػػكرالخميميػػة،فاعتمػػدمػػفخاللهػػااألكزاف .ُّ

صػافيةمػفالبحػكرال:التقميديةفيمبنىقصائدب،كالمالحظأفالبحكرالتػيبنػىعميهػاهػي
)الكامػػػؿ،الػػػكافر،المتػػػدارؾ،المتقػػػارب،الرجػػػز،الرمػػػؿ(،كمػػػفالبحػػػكرالممزكجػػػة)الخفيػػػؼ،

البسيط،الطكيؿ،السريع،المجتث(.
 .كتبالشاعرشعرالتفعيمةعمىالبحكرالصافيةفقط .ُْ
اسػػتخدـالشػػاعرفػػيكتابػػةالقصػػائدالشػػعرية،النسػػقيفالعمػػكدمكالتفعيمػػة،فاسػػتقاـكزف .ُٓ

مػػاكزفالقصػػائدعمػػىألعمكديػػةجميعػػانباسػػتثناءمػػاأشػػرناإليػػهفػػيبحػػرالمتػػدارؾ،القصػػائدا
نسؽالتفعيمةفقداضطربكزنهاأحيانان،كعمىكجهالخصكصحينماكافيكتػبعمػىبحػر
المتدارؾكبحرالرجز.كي تيذلؾمكافقػانلقػكؿالشػاعرفػيبريػدباإللكتركنػي:أنػهيعتمػدفػي

غيػرممػـبجػكازاتفهػكراس،أكثػرمػفاعتمػادبعمػىالمعرفػةالعمميػةلمػالكزفعمىالفطرةكا
 البحكركتفصيالتها.
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لجػػ الشػػاعرفػػيبعػػضالقصػػائدإلػػىالكتابػػةدكفاسػػتخداـالػػكزفالعركضػػي،لػػيالمس .ُٔ
 تجربةقصيدةالنثر.

الشػػػاعرلػػػـي .ُٕ الػػػكزف،القافيػػػةالممتػػػـز بػػػؿكتػػػبعمػػػىالقافيػػػةالمتتابعػػػةٌكحػػػدةمثممػػػاالتػػػـز
قكافيتتناسبمعطبيعػةالمكضػكعكالسػيماحػرؼالػركمالػذمفنظـعمىلمختمطةأيضا،كا

.ٌبراعفايحاءاتدالليةكصكتيةجاءمع
عمػىالػرغـمػفالػتخمصمػفسػطكةالقافيػة،محمػكدمفمػحعنػدلـيسػتطعشػعرالتفعيمػة .ُٖ

كثرةالمحاكالتالمناديةبذلؾ.
كالنظميػة،فػيبنيػةثالث:العركضػػيةكالدالليػػةتحققتالكقفةاإليقاعيػةبتػكفرالكقفػاتالػ .ُٗ

 البيتأكالسطرالشعرم.
أسػػهمتالػػركابطاإليقاعيػػةفػػيتكجيػػهالنصػػكصالشػػعريةكعممػػتعمػػىتشػػكيؿمكسػػيقى .َِ

 القصائد.


قػػػدرالمسػػػتطاعالكشػػػؼعػػػفالنتػػػاجاإليقػػػاعيفػػػيمجمػػػدماألعمػػػاؿالشػػػعريةتلقػػػدحاكلػػػ
اتيػعمػىكػؿمػايجػبلتػذكؽجماليدمٌتككفقدكضعأمالكاممةلمشاعرمحمكدمفمح،كعسا

الشعرالفمسطينيالحديث.


التكصيات:
البنيةاإليقاعيػةبحاجػةإلػىالمزيػدمػفالدراسػات،عمػىصػعيدالشػعرالعربػيالقػديـ،كالشػعر .ُ

العربيالحديث.
خراجهالمنكر،فعمي .ِ ناأفنتكجػهاإلبداعاتالشعريةالفمسطينيةبحاجةإلىدراستهاكتجمياتهاكا،

خراجهامفسجنها. جميعاكدارسيفإلىاكتشافهاكا،



ليهأنيب كماتكفيقيإالباهللعميهتككمتكا،
المهـماكافمفتكفيؽفمنؾكحدؾسبحانؾ

.كماكافمفتقصيرأكخط أكنسياففمفنفسيكمفالشيطاف
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 المصادر والمراجع

 لكريـأواًل: القرآف ا

 : المراجع العربيةثانياُ 

المعاصراال .ُ العربي الشعر في الكجداني ال،تجاب القادر النهضة،قطعبد دار بيركت،
ـ.ُُٖٗ،ِ،طالعربية

 ـ.ُِْٗ،ُج،مطبعةالهالؿ،آدابالمةةالعربية،مصر .ِ

 ـ.َََِ،دارهكمة،الجزائر،مرتاضعبدالمالؾ،دبالجزائرمالقديـاأل .ّ

العربياأل .ْ كالنقددب األدب في أكراؽ غنيـ،المعاصر أحمد أكاديمية،فمسطيف،كماؿ
 .اإلبداع

العرب .ٓ النصعند المبارؾ،استقباؿ كالنشر،،محمد لمدراسات العربية المؤسسة بيركت،
 ـ.ُٗٗٗ،ُط

 ـ.ُْٕٗ،دارالفكرالعربي،مصر،عزالديفإسماعيؿ،سسالجماليةفيالنقدالعربياأل .ٔ

القمـسسالجمالياأل .ٕ دار حمداف، أحمد ابتساـ العباسي(، البالغي)فيالعصر ل يقاع ة
 .ـُٕٗٗ-هػُُْٖ،ُالعربي،ط

حنكرةاأل .ٖ الحميد عبد مصرم المسرحي، الشعر في الفني ل بداع النفسية الهيئة،سس
.ـُٖٔٗ،المصريةالعامةلمكتاب

ؼ،ردارالمعا،قاهرةال،سسالنفسيةل بداعالفنيفيالشعرخاصة،مصطفىسكيؼاأل .ٗ
 .ـُٗٓٗ،ْط
صكاتالمةكية،إبراهيـأنيس،دارالطباعةالحديثة،الناشرمكتبةاألنجمكالمصرية،األ .َُ

.ـُٕٗٗ،ٓط
،بيركت،عبدالعزيزشرؼمحمدخفاجيكد.،د.صكؿالفنيةألكزافالشعرالعربياأل .ُُ

 ـ.ُِٗٗ،ُط،دارالجيؿ

إب .ُِ صبرم العربي، الشعر في النةـ السيدأصكؿ المعرفة،اإلسكندرية،راهيـ دار
.ـُّٗٗالجامعية،

 ـُْٗٗ،َُالقاهرة،مكتبةالنهضةالمصرية،ط،أصكؿالنقداألدبي،أحمدالشايب .ُّ
دار،اإلعرابالكاضح)معتطبيقاتعركضيةكبالغية(،بدرالديفحاضرم،بيركت .ُْ

 .ربيالشرؽالع



ِٕٔ

الكاممةاأل .ُٓ الشعرية مفمح،عماؿ اإلبداعغزة،،محمكد كتنمية التراث إحياء ،مؤسسة
 ـ.َُِٕ،ِ،جُط

الكاممةاأل .ُٔ الشعرية مفمح،عماؿ اإلبداع،غزة،،محمكد كتنمية التراث إحياء مؤسسة
.ـَُِٕ،ُج،ُط
 ـ.ُٖٖٗ،المؤسسةالكطنيةلمكتاب،د.ط،الجزائر،سعداهللأبكالقاسـ،أفكارجامحة .ُٕ

سكرية،دار،خميسالكرتاني،يؿحاكمنمكذجايقاعفيالشعرالعربيالحدبث،خماإل .ُٖ
 ـ.ََِٓ،ُ،جُالحكارلمنشركالتكزيع،ط

.دت،مكتبةشرقيات،القاهرة،اكمبحرسيد،يقاعفيشعرالسياباإل .ُٗ
دار،القاهرة،محمدعبدالمطمبد.،بناءاألسمكبفيشعرالحداثة"التككيفالبديعي" .َِ

ـ.ُٓٗٗ،ِالمعارؼ،ط
ف .ُِ داراألندلسلمطباعةبيركت،،د.يكسؼبكار،يالنقدالعربيالقديـبناءالقصيدة

 ـ.ُِٖٗ،ِكالنشركالتكزيع،ط

،محمدبفأحمدكآخركف،فمسطيف،اتحادالبنيةاإليقاعيةفيشعرعزالديفالمناصرة .ِِ
 ـ.ُٖٗٗالكتابالفمسطينييف،

.ْط،ُ،جالفكراركف،دارھعبدالسالـ:تحقيؽ،الجاحظ،بيافكالتبييفال .ِّ
ـ.ُٕٖٗالشباب،القاهرة،مكتبة،الرحمفعبديـهابرا،بيفالقديـكالجديد .ِْ
السيدأحمدصقر،:،تحقيؽت كيؿمشكؿالقرآف،عبداهللبفمسمـبفقتيبةالدينكرم .ِٓ

ـ.ُّٕٗ،ِالقاهرة،دارالتراث،ط
.ـُٕٗٗ،معارؼمنش ةال،االسكندرية،رجاءعيد،تجديدكالمكسيقىفيالشعرالعربيال .ِٔ
الشعريةال .ِٕ المقربتجربة ابف الفني)عند كبناؤها قمقيمة(،مضمكنها عبدالعزيز ،عبدب

 ـ.ُٖٔٗ،ُطالنادماألدبي،،الرياض

،فمسطيف،عبدالخالؽمحمدالعؼ،تشكيؿالجماليفيالشعرالفمسطينيالمعاصرال .ِٖ
.ـَََِ،كزارةالثقافةغزة،

 ـ.ُٕٕٗ،ْبيركت،دارالعكدة،ط،فإسماعيؿالتفسيرالنفسيلألدب،عزالدي .ِٗ

العربال .َّ عند كاإلتباع اإلبداع في بحث كالمتحكؿ كسمطة،ثابت الحداثة صدمة
 .ْ،جدارالساقي،المكركثالشعرم،أدكنيس

الشعر .ُّ البفجكامع الشعر في تمخيصأرسطك كتاب رشدضمف الفارابي، تحقيؽ:،
 ـ.ُُٕٗ،الميةاألعمىلمشؤكفاإلس،محمدسميـسالـ



ِٖٔ

زكريايكسؼ،نشركزارةالتربيةكالتعميـاالدارة:جكامععمـالمكسيقى،ابفسينا،تحقيؽ .ِّ
 ـُٔٓٗ،العامةلمثقافة

 ـ.ُٕٗٗ،ُطدارالعكدة،،بيركت،حركيةاإلبداع،خالدةسعيد .ّّ

الةرفيح .ّْ حسف المعاصر، العربػي الشعر فػي اإليقاع الشرؽ،المةرب،ركية ،أفريقيػا
 ـ.ََُِ

لهدم،د.ت.دارا،بيركت،محمدعمىالنجار:تحقيؽ،ابفجنى،خصائصال .ّٓ
د.ط،القاهرة،مصر،دارالمعرفة،،محمدمصطفىبدكم،دراساتفيالشعركالمسرح .ّٔ

 ـ.َُٔٗ

.ـَََِ،ُج،ّدارالمعرفةالجامعية،ط،دراساتفيالنقدالعربي،عثمافمكافي .ّٕ
العامةالمصريةالهيئة،رةھالقا،زالسيدجاسـعزي،دراساتنقديةفياألدبالحديث .ّٖ

.ـُٓٗٗ،لمكتاب
ي،مطبعةالمدن،القاهرة،تعميؽ:محمكدشاكر،عبدالقاهرالجرجاني،دالئؿاإلعجاز .ّٗ

.ـُُٗٗ،ُط
شكقي .َْ يكسؼ الت ليؼ، صناعة خبر في الكندم دار،القاهرة،رسالة مطبكعات

.ـُٗٔٗالكتب،
،زكريايكسؼ،القاهرةدارالقمـ:مـالمكسيقى،تحقيؽرسالةنصرالديفالطكسيفيع .ُْ

.ـُْٔٗ
ـ.ُِْٗد.ط،مصر،دارالهالؿ،،مصطفىصادؽالرافعي،رسائؿاألحزاف .ِْ
ـ.ُْٖٗ،ُبيركت،دارالحداثة،ط،حسففتحالباب،رؤيةجديدةلشعرناالقديـ .ّْ
 .ِدارالعكدة،ط،بيركت،زمفالشعر،أدكنيس .ْْ
 .ـُِٖٗ،ُط،دارالكتب،بيركت،الخفاجيابفسناف،سرالفصاحة .ْٓ
 ـ.ُٓٗٗ،ّبيركت،دارالفكرالعربي،ط،القكافي،هاشـمناعالشافيفيالعركضك .ْٔ

كتقكيمهال .ْٕ دراسته في منهم الجاهمي، النكيهي،شعر القكمية،محمد الدار القاهرة،
 .،)د.ت(ُجلمطباعةكالنشر،

بداالتهاال .ْٖ (،العربية)الركمانسيةِج،،المةربحمدبنيسم،شعرالعربيالحديثبنياتهكا،
 ـ.ََُِ،ِدارتكبقاؿلمنشر،ط

،بيركت،عزالديفإسماعيؿ،شعرالعربيالمعاصرقضايابكظكاهربالفنيةكالمعنكيةال .ْٗ
 ـ.ُٔٔٗدارالثقافة،



ِٔٗ

ـ.ُُٔٗداراألحد،بيركت،،رضكافالشهاؿ،شعركالففكالجماؿال .َٓ
عبد،شعرال .ُٓ ككسائطه، تحقيؽغاياته المازني، بيركت،القادر دار،د.فايزترحييني،

 .ـَُٗٗ،ِالفكرالمبناني،ط
 .ـُُٗٗ،دارالشركؽ،القاهرةكبيركت،د.غاليشكرم،شعرناالحديثإلىأيف .ِٓ
نشركزارة،زكريايكسؼ:جكامعالمكسيقى،ابفسينا،تحقيؽ-ّالرياضيات–الشفاء .ّٓ

 .ـُٔٓٗ،لمثقافةالتربيةكالتعميـاالدارةالعامة
بفعميالمحمي، .ْٓ الخميؿ،محمد شعبافصالح،كتقديـ:تحقيؽشفاءالةميؿفيعمـ

 .ـُُٗٗ-هػُُُْ،ُط،بيركت،دارالجيؿ
الصاحبيفيفقهالمةةالعربيةكمسائمهاكسنفالعربفيكالمها،ألبيالحسفأحمد .ٓٓ

له كقدـ نصكصه كضبط حققه المةكم، الرازم زكريا فا:بف مكتبةعمر الطباع، ركؽ
 ـ.ُّٗٗ،ُبيركت،ط،المعارؼ

القاهرة،دارقباءلمطباعةكالنشركالتكزيع،،صالحفضؿكالشعريةالعربية،أمجدرياف .ٔٓ
 ـ.َََِ

،مطبعةمحمكدبؾ،محمداألميفالخانجي:تحقيؽ،أبكهالؿالعسكرم،صناعتيفال .ٕٓ
 ق.َُِّ،ُط

الشابيال .ٖٓ القاسـ أبي عند الشعرية الجيار،صكرة سعيد العربية،مدحت الدار ليبيا،
 .ـُْٖٗلمكتابكالمؤسسةالكطنيةلمكتاب،

،دارّٖمكتبةالدراساتاألدبية،القاهرة،هللصكرةكالبناءالشعرم،محمدحسفعبداال .ٗٓ
.ـُُٖٗالمعارؼ،

يقاعالشعرالعربي، .َٔ ،القاهرة،اكمبحرسيدد.،)محاكلةإلنتاجمعرفةعممية(العركضكا،
 .ـُّٗٗ،هيئةالمصريةالعامةلمكتابال
الحديث .ُٔ الشعرم النص في المكسيقى صالح،عضكية الفتاح مكتبة،عبد األردف،

 ـ.ُٖٓٗالمنار،

دارالكتب،عبدالمجيدالترحييني،بيركت:تحقيؽ،عقدالفريد،ابفعبدربهاألندلسيال .ِٔ
 ـ.ُّٖٗ،ٔ،جُالعممية،ط

محمد:تحقيؽ،القيركانيكعميالحسفابفرشيؽأب،الشعركنقدبناعةعمدةفيصال .ّٔ
 ـ.ُُٖٗ،ُ،جٓمحييالديفعبدالحميد،بيركت،دارالجيؿ،ط



َِٕ

بيركت،شرحكتحقيؽ:عباسعبدالساتر،محمدأحمدبفطباطباالعمكم،عيارالشعر .ْٔ
 ـ.ُِٖٗ،ُطدارالكتبالعممية،

 .افالمطبكعاتالجامعيةديك،الجزائر،براهيـرمانيإ،ةمكضفيالشعرالحديثال .ٓٔ
 .)دت(،اإلسكندرية،منش ةالمعارؼ،ففالرجزفيالعصرالعباسي،رجاءالجكهرم .ٔٔ
 .ـُٖٖٗ،دارالفكرالجديدبيركت،،اكمبحرسيد،فيالبحثعفلؤلؤةالمستحيؿ .ٕٔ
،ُدارالعمـلممالييف،ط،بيركت،فيالبنيةاإليقاعيةلمشعرالعربي،كماؿأبكديب .ٖٔ

 .ـُْٕٗ
يالبنيةاإليقاعيةلمشعرالعربي،نحكبديؿجذرملعركضالخميؿكمقدمةفيعمـف .ٗٔ

 ـ.ُُٖٗ،ِدارالعمـلممالييف،ط،بيركت،كماؿأبكديب،اإليقاعالمقارف

،ِداراآلداب،ط،ساميسكيداف،بيركت،فيالنصالشعرمالعربيمقارباتمنهجية .َٕ
 ـ.ُٗٗٗ

 ـ.ُِٔٗ،ّطدارالمعارؼ،شكقيضيؼ:مصر،،فيالنقداألدبي .ُٕ

 ـ.ُُٖٗ،ٔمصر،القاهرة،دارالمعارؼ،ط،شكقيضيؼ،فيالنقداألدبي .ِٕ

،ِبيركت،دارالنهضةالعربيةلمطباعةكالنشر،ط،فيالنقداألدبي،عبدالعزيزعتيؽ .ّٕ
 .ـُِٕٗ

دار .ْٕ القاهرة، دركيش، أحمد المعاصرة، لمقصيدة التحميمي النقد ،ُط،الشركؽفي
 ـ.ُٔٗٗ-هػُُْٕ

 ـ.ُٕٗٗ،ُط،دارالشركؽ،القاهرة،زكينجيبمحمكد،فيفمسفةالنقد .ٕٓ

ـ.ُٖٓٗ،ّط،داراآلفاؽالجديدة،بيركت،يمنىالعيد،فيمعرفةالنص .ٕٔ
دار،فينظريةاألدبمفقضاياالشعركالنثرفيالنقدالعربيالحديث،عثمافمكافي .ٕٕ

 .ـَََِ،ِج،ّط،المعرفةالجامعية
ا .ٖٕ الصباغفينقد رمضاف جمالية، دراسة العربيالمعاصر الكفاء،مصر،لشعر دار

ـ.ُٖٗٗ،ُلدنياالطباعةكالنشر،ط
القاهرة،األكاديميةالحديثةلمكتاب،القافيةكاألصكاتالمةكية،محمدعكنيعبدالرؤكؼ .ٕٗ

 ـ.ََِٔ،ِمكتبةدارالمعرفة،ط،الجامعي

المؤسسةالعربيةلمطباعةكالنشر،دار،لبناف،بيركت،القامكسالمحيط،الفيركزآبادم .َٖ
 .،د.تّجالجيؿ،



ُِٕ

الشعر .ُٖ قراءة الربيعي، القاهرة،محمكد كالتكزيع،،مصر، كالنشر غريبلمطباعة دار
 .د.ط

،دمشؽ،محمدصابرعبيد،البنيةاإليقاعيةةالحديثةبيفالبنيةالدالليةكقصيدةالعربيال .ِٖ
 .منشكراتاتحادالكتابالعرب

 .ـُٔٗٗ،دارالفكرالجديد،بيركت،أحمدبزكف،يدةالنثرالعربيةقص .ّٖ
 ـُْٕٗ،ْط،دارالعمـلممالييف،بيركت،نازؾالمالئكة،قضاياالشعرالمعاصر .ْٖ
 ـ.ُّٖٗ،ٕبيركت،دارالعمـلممالييف،ط ،قضاياالشعرالمعاصر،نازؾالمالئكة .ٖٓ

األدبي .ٖٔ النقد كالكضكحكا)قضايا كااللتزاـ بدكم(لةمكضكاإلطاركالمضمكفالكحدة ،
 .ـُْٖٗطبانة،الرياض،دارالمريخلمنشر،

،ِالخانجي،دارالفكر،طمكتبة،بيركتالقاهرة،،قضيةالشعرالجديد،محمدالنكيهي .ٕٖ
 ـ.ُُٕٗ

ا .ٖٖ في التبريزم،الكافي الخطيب االحسانيتحقيؽ:لعركضكالقكافي، عبد ،هللحسف
 ـ.ُْٗٗ،ّمكتبةالخانجي،ط،القاهرة

دارعميمحمدالبجاكمكمحمدأبكالفضؿإبراهيـ،القاهرة،:كتابالصناعتيف،تحقيؽ .ٖٗ
 .ُطإحياءالكتبالعربية،

كتابالعركض،ألبيالفتحعثمافبفجني،تحقيؽكتقديـأحمدفكزمالهيب،دارالقمـ .َٗ
.ـُٖٗٗ،ِلمنشركالتكزيع،ط

مكتبةالخانجي،نيعبدالرؤكؼ،القاهرةالتنكخي،تحقيؽ:عكيكتابالقكافي،أبكيعم .ُٗ
 ـ.ُٖٕٗ،ِبمصر،ط

.ـُٕٗٗ،ُط،ركالنشدارصادرلمطباعة،بيركت،بفمنظكرالسافالعرب، .ِٗ
الحديث .ّٗ العربي الشعر سعيد،لةة ط،الكرقيالبيكمي المعارؼ، دار ،ِمصر،

 .ـُّٖٗ
 .ـُٓٗٗلمنشر،دارالجنكب،تكنس،مدخؿإلىالشعرالعربيالحديث،محمدالخبك .ْٗ
ا .ٓٗ عبد العربكصناعتها، أشعار إلىفهـ المرشد الككيت،،الطيبهلل حككمة مطبعة

 ـ.ُٖٗٗ،ِ،جّط

كأنكاعهاال .ٔٗ المةة عمكـ في كحققه،مزهر شرحه السيكطي، الديف جالؿ الرحمف عبد
إبراهيـ،:كضبطه الفضؿ أبك محمد البجاكم، عميمحمد بؾ، المكلى جاد أحمد محمد
 .ِ،جّمكتبةدارالتراث،طالقاهرة،



ِِٕ

العصر .ٕٗ أدباء مع محاكرات القكؿ فف في صبحي،مطارحات الديف دمشؽ،،محيي
 .ـُٖٕٗمنشكراتإتحادالكتابالعرب،د.ط،

-قكب،بيركتعالمعجـالمفصؿفيعمـالعركضكالقافيةكفنكفالشعر،إيميؿبديعي .ٖٗ
.ـُُٗٗ،ُلبناف،دارالكتبالعممية،ط

.ـُْٗٗمجمعالمةةالعربية،كزارةالتربيةكالتعميـ،،،مصرمعجـالكجيز .ٗٗ
 .ِج،دت،3ط،المكتبةالعممية،معجـالمةةالعربية،معجـالكسيط .ََُ
 .ـُْٕٗ،مكتبةلبناف،بيركت،مجدمكهبة،معجـمصطمحاتاألدب .َُُ
المؤسسة،بيركت،مةانيالنص،دراساتتطبيقيةفيالشعرالحديث،سامحالركاشدة .َُِ

 .ـََِٔ،ُبيةلمدراساتكالنشر،طالعر
َُّ. ، :محمدبفأحمدالخكارزمي،قاـبطبعهكتصحيحهكترقيمههللبيعبداأمفاتيحالعمـك

.ـَُّٗ،ُط:عثمافخميؿ
تحقيؽ .َُْ أبييعقكبالسكاكي، ، بةداد:مفتاحالعمـك عثمافيكسؼ، مطبعةدار،أكـر

.ـُِٖٗ،ُالرسالة،ط
،فخرالديفقباكة،بيركت:عصفكراالشبيمي،تحقيؽممتعالكبيرفيالتصريؼ،البفال .َُٓ

 .ـُٔٗٗ،ُلبنافمكتبةلبنافناشركف،ط
مكردالصافيمفعمميالعركضكالقكافي،محمدحسيفاألنصارماليماني،طبعفيال .َُٔ

 هػ،ُُّْ،مطابعالساهجاني

،تابلمكالمصريةالهيئة،رةھالقا،حسنىعبدالجميؿيكسؼد.،مكسيقىالشعرالعربي .َُٕ
 ـ.ُٖٗٗ

 .ـُٖٕٗ،ِطالمعرفة،داررة،ھالقا،د.شكرلعياد،مكسيقىالشعرالعربي .َُٖ

 .ـُٓٔٗ،ّمكتبةاألنجمكالمصريةطمصر،،إبراهيـأنيس،مكسيقىالشعر .َُٗ
.ـُٕٔٗ،دارالكتابالعربي،تحقيؽ:غطاسعبدالمالؾ،الفارابي،مكسيقىالكبيرال .َُُ
الهاشميأ،ميزافالذهبفيصناعةشعرالعرب .ُُُ ،ِط،مؤسسةالكتبالثقافية،حمد

 ـ.ُٓٗٗ

العربي .ُُِ الشعر مكسيقى في جديدة يكنس،نظرة العامة:عمي المصرية الهيئة
.ـُّٗٗ،لمكتاب

،نظريةالشعرعندالفالسفةالمسمميف)مفالكندمحتىابفرشد(،ألفتكماؿالركبي .ُُّ
.ـُّٖٗ،ُدارالتنكيرلمطباعةكالنشر،ط،لبناف،بيركت



ِّٕ

 .ـُْٔٗ،ٕالقاهرة،ط،نظريةالنصالمتجدد،عزالديفاألميف .ُُْ
 .ـُٖٔٗ،المطبعةالعصرية،تكنس،محمدالعياشي،نظريةإيقاعالشعرالعربي .ُُٓ
ـ.ََِّ،ٖسيدقطب،القاهرة،دارالشركؽ،ط،نقداألدبيأصكلهمنهاجهال .ُُٔ
كال .ُُٕ الجمالية فمسفاته تطكر األكلى مصادرب الحديث األدبي محمدهال،مذاهبهنقد ؿ

 .،د.تّالقاهرة،داركمطابعالشعب،ط،غنيمي
،مكتبةالكمياترالقاهرة،مص،محمدعبدالمنعـخفاجي،النقداألدبيالحديثكمذاهبه .ُُٖ

.ـُٕٓٗ،األزهرية،د.ط
.ـُٕٖٗ،دارالعكدة،بيركت،النقداألدبيالحديث،محمدغنيميهالؿ .ُُٗ
كسيقيفيالشعرالجديد،عمييكنس،الهيئةالمصريةنقداألدبيكقضاياالشكؿالمال .َُِ

.ـُٖٓٗ،لمكتاب
كالمكازناتال .ُُِ التطبيقي عفيفي،نقد الصادؽ مكتبة،محمد المةرب، البيضاء، الدار

 .ـُِٕٗ،الكحدةالعربية،د.ط
الطبعة،مكتبةالخانجي،القاهرة،كماؿمصطفىتحقيؽ:،نقدالشعر،قدامةبفجعفر .ُِِ

 .ـُٖٕٗ،الثالثة
،دارالكتابالمبناني،بيركت،إيمياالحاكم،نماذجفيالنقداألدبيكتحميؿالنصكص .ُِّ
 .،د.تِط
 ـ.ََُِ،ُط،دارصفاء،عماف،عبدالقادرعبدالجميؿ،هندسةالمقاطعالصكتية .ُِْ

الهيئةالعامة،أحمدأميفكالسيدصقرنشر:أبكحيافالتكحيدم،،هكامؿكالشكامؿال .ُِٓ
 تد،لقصكرالثقافة

الدارالفنية .ُِٔ القاهرة، الصافيفيعمميالعركضكالقكافي،محمدحسفعمرم، الكرد
 ـ.ُٖٖٗ-هػَُْٗ،لمنشركالتكزيع

 

 :ثانيًا: المراجع المترجمة


مىاؿال .ُِٕ .ـُٖٔٗ،دمشؽ،يكسؼالحالؽ:ترجمة،مجمكعةمفالعمماءالسكفيت،جى
كالشعرال .ُِٖ ترجمة،عمـ القاه:ريتشاردز، بدكم، المصرية،مصطفى األنجمك مكتبة رة،

 .د.ط،د.ت
داركنعافلمدراسات،محمدجديد،دمشؽ:فيالشعركالشعراء،ت.س.اليكت،ترجمة .ُِٗ

.ـُُٗٗ،ُكالنشر،ط



ِْٕ

كالشعر .َُّ كالعمـ األدبي النقد ترأ.،مبادئ :جمةريتشاردز، بدكم، ،لقاهرةامصطفى
 .ـََِٓالمجمساألعمىلمثقافة،
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 البحور الصافية مرتبة حسب األكثر وروداً ( 1،1)جدوؿ 

 بحر الكامؿ –المجمد األوؿ 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 في المجمد

 المالحظات

  185 عمودي الكامؿ ولدي 1
  112 عمودي الكامؿ لو شع نور الحؽ 2

الشعر صار المحنة  3
 الكبرى

 135 عمودي الكامؿ
 

)سبع( مرات، مرتيف  تكرر اسـ القصيدة
باسـ )الشعر(، ومرة باسـ الشعر صار 
المحنة الكبرى(، ومرة باسـ )سنوات 

الشعر(، ومرة باسـ )محنة الشعر(، ومرة 
باسـ )زمف الشعر(، ومرة باسـ )إيضاح 

 شعري(.
  155 عمودي الكامؿ لبناف 4
  161 عمودي الكامؿ القصاص 5
  284 عمودي الكامؿ ىؿ يستوى الشعراِف؟ 6
  288 عمودي الكامؿ وتألقْت فينا البراىيفُ  7
  388 عمودي الكامؿ درباف 8
  311 عمودي الكامؿ قالت 9
  318 عمودي الكامؿ لوال العقيدة 10

11 
القاتؿ الموىوب ال 

  328 عمودي الكامؿ يترفؽ

  335 عمودي الكامؿ كيؼ يركع مسمـ؟ 12
  343 عمودي الكامؿ حماس 13
  345 عمودي الكامؿ عاماف 14
  347 عمودي الكامؿ إلى ممثمة! 15

 382 عمودي الكامؿ عتاب مربدي 16
 

تكرر االسـ سبع مرات، ثالث مرات منيا 
باسـ )عتاب( ومرة باسـ )عتاب غزي(، 
ومرة باسـ )عتاب مريدي(، ومرة أخرى 
باسـ )عتاب آخر(، ومرة أخيرة باسـ 

 )بيف الماءيف عتاب(.

تكرر االسـ ثالث مرات، مرتيف باسـ  388 عمودي الكامؿ إضاءة شعرية 17
 )إضاءة(، ومرة باسـ )إضاءة شعرية(.

  392 عمودي الكامؿ رسالة 18
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نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  399 عمودي الكامؿ مكابدة 19
  398 عمودي الكامؿ شمس العقيدة 20

 المرايا 21
مجزوء 
  77 عمودي الكامؿ

مجزوء  حينما يشكو النخيؿ 22
  88 عمودي الكامؿ

مجزوء  في الغدو واآلصاؿ 23
  98 عمودي الكامؿ

 نشيد لمقدس 24
مجزوء 
 93 عمودي الكامؿ

 الشطر األوؿ مف القصيدة لـ يستقـ وزنو
فمو أف الشاعر أضاؼ كممة )كمما( بعد 

ستقاـ الوزف، وأصبح قولو )اهلل أكبر( ال
طر )اهلل أكبر كمما جمحت خيوؿ الش

الفتح(، وقد تكوف )كمما( سقطت سيوا، 
 أو ىي خطأ مطبعي.

مجزوء  يا سيدي عورا 25
  96 عمودي الكامؿ

مجزوء  األربعوف 26
 الكامؿ

  157 عمودي

 أيف النخوة العرباء!؟ 27
مجزوء 
  163 عمودي الكامؿ

مجزوء  الصوت والصدى 28
  397 عمودي الكامؿ

مجزوء  ةمرثي 29
 174 عمودي الكامؿ

 

تكرر االسـ )أربع( مرات، ثالث مرات 
منيا باسـ )مرثية(، ومرة باسـ )مرثية 

 لممساء األخير(.
  21 تفعيمة الكامؿ رجؿ منيـ 30
  23 تفعيمة الكامؿ لسنا بقافمة الضياع 31
  23 تفعيمة الكامؿ حينما تنطؽ البحيرة 32
  188 تفعيمة الكامؿ تقديـ 33
  122 تفعيمة الكامؿ أحد... أحد 34
  183 تفعيمة الكامؿ حكاية الشاؿ  35
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نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

كممات ترقص في  36
  288 تفعيمة الكامؿ الريح

  212 تفعيمة الكامؿ آخر الكالـ 37

رسالة إلى محمود  38
  245 تفعيمة الكامؿ درويش

  258 تفعيمة الكامؿ البشارة 39
  261 تفعيمة الكامؿ رواية المساء 40
  271 تفعيمة الكامؿ األرض مازالت تدور 41
  277 تفعيمة الكامؿ آخر كالـ 42
  299 تفعيمة الكامؿ جيؿ الصحوة 43
  374 تفعيمة الكامؿ النبع القديـ 44

 

 الكامؿ بحر – الثانيالمجمد 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  12 عمودي الكامؿ سيؼ عمى لغتي 1

2 
والشعب واليفي 

  48 عمودي الكامؿ عميو

  53 عمودي الكامؿ سقط القناع 3
 .القصيدة مكررة 122 عمودي الكامؿ لو أنصفوؾ 4
  137 عمودي الكامؿ غريب 5

6 
إلى كؿ عالـ 
تحدث فأشجى 

 وبكى فأبكى
  158 عمودي مؿالكا

ال تسأليني اليوـ  7
  168 عمودي الكامؿ كشؼ حسابي

 .القصيدة مكررة 178 عمودي الكامؿ لو أنصفوؾ 8
  212 عمودي الكامؿ دموع الفراؽ 9

أنا ال أزاؿ أشد  10
  278 عمودي الكامؿ قوس عقيدتي
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 الكامؿ بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

حة رقـ الصف
 المالحظات في المجمد

 291 عمودي الكامؿ إضاءة 11
 

تكرر االسـ ثالث مرات، مرتيف باسـ 
 )إضاءة(، ومرة باسـ )إضاءة شعرية(.

  315 عمودي الكامؿ راحموف 12
  317 عمودي الكامؿ سياؼ 13
  319 عمودي الكامؿ مجد 14

 عمودي الكامؿ سؤاؿ 15
398 
 

 تكرر االسـ ست مرات، ثالث باسـ
)سؤاؿ(، ومرة باسـ )السؤاؿ(، ومرة باسـ 

)وجع السؤاؿ(، ومرة باسـ )سؤاؿ 
 مشروع(.

  337 عمودي الكامؿ ُشمت يمني 16
  346 عمودي الكامؿ ىوف عميؾ 17
  399 عمودي الكامؿ زفرة أب 18
  458 عمودي الكامؿ خالد بف الوليد 19
  138 عمودي مجزوء الكامؿ كالب 20
 .تكرر االسـ مرتيف 164 عمودي لكامؿمجزوء ا عودي 21
  389 عمودي مجزوء الكامؿ حفيدتاي 22
  446 عمودي مجزوء الكامؿ الربيع 23
  459 عمودي مجزوء الكامؿ زيد بف حارثة 24
  384 عمودي مجزوء الكامؿ بيع 25
  387 عمودي مجزوء الكامؿ ثمج 26

  353 عمودي مجزوء الكامؿ رحيؿ 27
 

  363 عمودي زوء الكامؿمج نيروف 28
  18 تفعيمة الكامؿ عفوًا سراييفو 29
  65 تفعيمة الكامؿ النبع القديـ 30

شيٌء عف  31
  227 تفعيمة الكامؿ الزعتري

كـ كاف خبزا  32
  258 تفعيمة الكامؿ يابسا

  294 تفعيمة الكامؿ أشيد 33
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 الكامؿ بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 نسؽال

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  351 تفعيمة الكامؿ صياـ 34

لمقدس تنتفض  35
  378 تفعيمة الكامؿ الحروؼ

  385 تفعيمة الكامؿ لجوء 36
  

 الوافر بحر –المجمد األوؿ 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  138 عمودي الوافر آساـ 1

 148 عمودي الوافر اح شعريإيض 2
 

تكرر اسـ القصيدة )سبع( مرات، مرتيف 
باسـ )الشعر(، ومرة باسـ الشعر صار 
المحنة الكبرى(، ومرة باسـ )سنوات 

الشعر(، ومرة باسـ )محنة الشعر(، ومرة 
باسـ )زمف الشعر(، ومرة باسـ )إيضاح 

 شعري(.
  169 عمودي الوافر الراحموف 3

إليؾ يا قمري  4
  178 عمودي الوافر مػسجىالػ

مقطٌع مْف أغنية  5
  298 عمودي الوافر الرحيؿ

  381 عمودي الوافر أغرد بالقصيدة كؿ يوـ 6
  387 عمودي الوافر الجوع.... الجوع!! 7

8 
أغنية صمود لممخيـ 

  316 عمودي الوافر الفمسطيني

  338 عمودي الوافر غدا أمضي 9
  353 عمودي الوافر ولدى 10
  366 عمودي الوافر كاظمة 11

 388 عمودي الوافر مرثية 12
 

تكرر االسـ )أربع( مرات، ثالث مرات 
منيا باسـ )مرثية(، ومرة باسـ )مرثية 

 لممساء األخير(.
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 الوافر بحر –المجمد األوؿ 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  396 عمودي الوافر نزار 13

 57 تفعيمة الوافر غزؿ في بيروت 14
جاء السطر األوؿ منيا عمى بحر 

الطويؿ، وبقية القصيدة كتبت عمى بحر 
 .الوافر

 227 تفعيمة الوافر السؤاؿ 15
 

تكرر االسـ ست مرات، ثالث باسـ 
)سؤاؿ(، ومرة باسـ )السؤاؿ(، ومرة باسـ 

)وجع السؤاؿ(، ومرة باسـ )سؤاؿ 
 مشروع(.

 

 الوافر بحر – نيالثاالمجمد 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  8 عمودي الوافر أحواؿ 1
  18 عمودي الوافر ألنؾ مسمـ 2

مواؿ فمسطيني خاص  3
  26 عمودي الوافر جداً 

  28 عمودي الوافر سنوات الشعر المقفى 4
  42 عمودي الوافر نحف وىـ 5
  44 عمودي رالواف سألتؾ 6
  128 عمودي الوافر أخر القطرات 7
  129 عمودي الوافر الصبح 8
  131 عمودي الوافر وىـ 9
  132 عمودي الوافر الشييد 10
  135 عمودي الوافر رأي 11
  136 عمودي الوافر وصية 12
  143 عمودي الوافر اليرموؾ 13

أغمس ريشتي بدـ  14
 .صيدة مكررةالق 162 عمودي الوافر القوافي

  169 عمودي الوافر ديوؾ ودجاج 15
  188 عمودي الوافر خواطر في الستيف 16
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 الوافر بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  184 عمودي الوافر وأحمـ أف 17
  193 عمودي الوافر معورة يا أبا تماـ 18
  285 عمودي الوافر صؿ مف غزةالبريد و  19
  231 عمودي الوافر وغزة جيميا جيؿ فريد 20

21 
وأغمس ريشتي بدـ 

 .القصيدة مكررة 288 عمودي الوافر القوافي

  298 عمودي الوافر عياؿ 22

 388 عمودي الوافر عتاب 23
 

تكرر االسـ سبع مرات، ثالث مرات منيا 
باسـ )عتاب( ومرة باسـ )عتاب غزي(، 

رة باسـ )عتاب مريدي(، ومرة أخرى وم
باسـ )عتاب آخر(، ومرة أخيرة باسـ 

 )بيف الماءيف عتاب(.
  323 عمودي الوافر عندما تزفر الشاـ 24

 399 عمودي الوافر عتاب آخر 25
 

تكرر االسـ سبع مرات، ثالث مرات منيا 
باسـ )عتاب( ومرة باسـ )عتاب غزي(، 

رى ومرة باسـ )عتاب مريدي(، ومرة أخ
باسـ )عتاب آخر(، ومرة أخيرة باسـ 

 )بيف الماءيف عتاب(.
  342 عمودي الوافر رمضاف جديد 26
  345 عمودي الوافر جوائز 27
  349 عمودي الوافر سامحني 28
  373 عمودي الوافر شوؽ 29
 .تكرر االسـ مرتيف 397 عمودي الوافر عودي 30
  388 عمودي الوافر نساء 31
  484 عمودي افرالو  تشكيؿ 32

33 
نرحب بالحضور 

 األميات
  454 عمودي الوافر

صباح الخير... صباح  34
  34 تفعيمة الوافر الزعتر

  395 تفعيمة الوافر فمسطيني 35




ِّٖ



 المتدارؾ بحر –المجمد األوؿ 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 في المجمد

 المالحظات

  31 تفعيمة المتدارؾ الحمى 1

2 
حينما تتقاطع  

  36 تفعيمة المتدارؾ الكممات

حروؼ يخونيا  3
  38 تفعيمة المتدارؾ االنسجاـ

وفي قمبي تسكف  4
 45 تفعيمة المتدارؾ بيساف

تكرار ما يتبعو الشاعر في وزف 
المتدارؾ، مع وجود خمؿ إضافي متمثؿ 
في تتالي )خمسة( أحرؼ متحركة، ولو 

أمامي قاؿ حتى ال تنتصب األشجار 
 الستقاـ الوزف.

  47 تفعيمة المتدارؾ آه بيساف 5
  53 تفعيمة المتدارؾ معورة 6
  68 تفعيمة المتدارؾ يا ليؿ 7
  66 تفعيمة المتدارؾ كممات مضيئة جداً  8

التمريف التاسع.. خو  9
 وضع

  87 تفعيمة المتدارؾ

الطقوس في بالد  10
 الغرباء

  95 تفعيمة المتدارؾ

  187 تفعيمة المتدارؾ ت في زمف مضىثراثرا 11
  196 تفعيمة المتدارؾ ووات ليمة حممت 12

 218 تفعيمة المتدارؾ محطات لمتعب اليومي 13
استخدـ الشاعر كممة )واقفًا( بالنصب 
بداًل مف استخداميا الصحيح بالرفع في 

 .جممة )قميـ إنني واقٌؼ(
  222 تفعيمة المتدارؾ البحيرة 14

 238 تفعيمة المتدارؾ ممساء األخيرمرثية ل 15
 

تكرر االسـ )أربع( مرات، ثالث مرات 
منيا باسـ )مرثية(، ومرة باسـ )مرثية 

 لممساء األخير(.
 

 

 



ِْٖ

 المتدارؾ بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

 133 عمودي المتدارؾ القمة 1

ى التفريؽ بيف السببيف لجأ الشاعر إل
الخفيفيف بفاصمة صغرى كما يفعؿ في 

 بحرجميع القصائد التي كتبت عمى 
المتدارؾ. وتكرر ولؾ مع الشاعر في 
جميع القصائد التي كتبت عمي بحر 

 .المتدارؾ
  141 عمودي المتدارؾ قسوة 2
  142 عمودي المتدارؾ الجئوف 3
  428 عمودي المتدارؾ غرد يا شبؿ اإليماف 4
  429 عمودي المتدارؾ العيد السعيد 5
  431 عمودي المتدارؾ اإلسالـ 6
  432 عمودي المتدارؾ بمدي 7
  433 عمودي المتدارؾ القمـ 8
  435 عمودي المتدارؾ عصفوري 9
  439 عمودي المتدارؾ بحر 10
  448 عمودي المتدارؾ النبع 11
  441 عمودي المتدارؾ أىال أىال يا رمضاف 12
  442 عمودي المتدارؾ الفجر 13
  444 عمودي المتدارؾ أغنية فمسطيف 14
  445 عمودي المتدارؾ مدرستي 15
  458 عمودي المتدارؾ يا ولدي 16

أناشيد ترحيبية في  17
  451 عمودي المتدارؾ الحفالت المدرسية

  452 عمودي المتدارؾ ونحييكـ بالريحاف 18
  453 عمودي لمتدارؾا جئتـ شرفتـ نادينا 19
  456 عمودي المتدارؾ عمر بف الخطاب 20
  4 تفعيمة المتدارؾ المدرسة 21
  74 تفعيمة المتدارؾ قوؿ 22
  87 تفعيمة المتدارؾ المشيد 23
  184 تفعيمة المتدارؾ طيٌف وماء 24



ِٖٓ

 المتدارؾ بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات المجمد في

  188 تفعيمة المتدارؾ صالة الغريب 25
  118 تفعيمة المتدارؾ نبأ ُمفترى 26
  111 تفعيمة المتدارؾ عيف وأوف 27
  191 تفعيمة المتدارؾ أجراس القافمة 28
  288 تفعيمة المتدارؾ أسئمة عراقية 29
  289 تفعيمة المتدارؾ قالت أمي 30
  248 تفعيمة دارؾالمت كميـ قد بكى 31
  382 تفعيمة المتدارؾ الزىايمر 32
  394 تفعيمة المتدارؾ نيالف 33
  397 تفعيمة المتدارؾ بيروت 34

 

 المتقارب بحر –المجمد األوؿ 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  92 عمودي المتقارب ربنا وتقبؿ دعاء 1
  313 عمودي المتقارب صديقي إلى مف كاف 2
 .تكرر االسـ خمس مرات 358 عمودي المتقارب أمنية 3
  54 تفعيمة المتقارب صالة إلى المغة األـ 4
  68 تفعيمة المتقارب لماوا أغني 5

تورؽ األفكار في  6
 98 تفعيمة المتدارؾ رأسي

 

يوجد حركة زيادة في بداية القصيدة 
ف الشاعر متمثمة بحرؼ )الواو(، كما ا

كعادتو في المتدارؾ يفص بيف السببيف 
 الخفيفيف بفاصمة صغرى.

المقطع األوؿ والثاني مف القصيدة لـ  198 تفعيمة المتقارب ألنؾ يا سيدي لـ تمت 7
 .يستقـ وزنييما

 283 تفعيمة المتقارب مرثية 8
 

تكرر االسـ )أربع( مرات، ثالث مرات 
ية منيا باسـ )مرثية(، ومرة باسـ )مرث

 لممساء األخير(.

شيء عف الطقس  9
القصيدة غير معنونة في المجمد وتـ إلصاقيا  215 تفعيمة المتقارب والرقص

 .في قصدة آخر الكالـ السابقة ليا



ِٖٔ

 المتقارب بحر –المجمد األوؿ 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

أيتيا المقصمة...  10
ـ قالسطر األوؿ مف القصيدة لـ يست 231 تفعيمة المتقارب نبمةأيتيا الس

 .وزنو

11 
قطار الشماؿ 

  234 تفعيمة المتقارب الفمسطيني

  255 تفعيمة المتقارب تمر القوافؿ 12
  264 تفعيمة المتقارب الطقس 13
  378 تفعيمة المتقارب األشجار 14

 8 تفعيمة المتقارب تزؼ فتاىا عكا 15
عر )وينفض عند منكبيؾ يقوؿ الشا

الغبار( الصواب كي يستقيـ الوزف أف 
 تكوف: )وينفض عف منكبيؾ الغبار(.

  11 تفعيمة المتقارب حينما تنبو الحروؼ 16
  13 تفعيمة المتقارب ووجو المدينة حموى 17

 

 المتقارب بحر –المجمد الثاني 

 بحرال اسـ القصيدة ـ
نوع 
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 مالحظاتال في المجمد

غدا يا أمير الحياة  1
  95 عمودي المتقارب الجميؿ

 138 عمودي المتقارب سؤاؿ 2
 

تكرر االسـ ست مرات، ثالث باسـ 
)سؤاؿ(، ومرة باسـ )السؤاؿ(، ومرة باسـ 

)وجع السؤاؿ(، ومرة باسـ )سؤاؿ 
 مشروع(.

  148 عمودي المتقارب اختيار 3
  145 عمودي المتقارب قرار 4
  146 عمودي المتقارب دعوة 5

 216 عمودي المتقارب وبيف الماءيف عتاب 6
 

تكرر االسـ سبع مرات، ثالث مرات منيا 
باسـ )عتاب( ومرة باسـ )عتاب غزي(، 
ومرة باسـ )عتاب مريدي(، ومرة أخرى 
باسـ )عتاب آخر(، ومرة أخيرة باسـ 

 )بيف الماءيف عتاب(.



ِٖٕ

 المتقارب بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال لقصيدةاسـ ا ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  449 عمودي المتقارب نداء العقيدة 7

نسيت بأني أتيت إلى  8
  262 تفعيمة المتقارب القاىرة

 تفعيمة المتقارب قصائد: سؤاؿ 9
4 
 

تكرر االسـ ست مرات، ثالث باسـ 
)سؤاؿ(، ومرة باسـ )السؤاؿ(، ومرة باسـ 

ومرة باسـ )سؤاؿ  )وجع السؤاؿ(،
 مشروع(.

  7 تفعيمة المتقارب بس 10
 .القصيدة مكررة 7 تفعيمة المتقارب الكوب 11
  61 تفعيمة المتقارب جثة الوئب 12
  72 تفعيمة المتقارب قطار :قصائد 13

 72 تفعيمة المتقارب موت 14
 

تكرر االسـ ثالث مرات، مرتيف باسـ 
 )موت(، ومرة باسـ )موت سريري(.

 73 تفعيمة المتقارب السؤاؿ 15
 

تكرر االسـ ست مرات، ثالث باسـ 
)سؤاؿ(، ومرة باسـ )السؤاؿ(، ومرة باسـ 

)وجع السؤاؿ(، ومرة باسـ )سؤاؿ 
 مشروع(.

  77 تفعيمة المتقارب الغريب 16
 .تكرر االسـ خمس مرات 78 تفعيمة المتقارب أمنية 17
  78 تفعيمة المتقارب خميج 18
 .القصيدة مكررة 79 تفعيمة متقاربال كوب 19

األسطر الثالثة األولى جاءت عمى وزف  82 تفعيمة المتقارب جؼ زيت القناديؿ 20
 المتدارؾ.

 182 تفعيمة المتقارب وجع السؤاؿ 21
 

تكرر االسـ ست مرات، ثالث باسـ 
)سؤاؿ(، ومرة باسـ )السؤاؿ(، ومرة باسـ 

)وجع السؤاؿ(، ومرة باسـ )سؤاؿ 
 .مشروع(

صديقي ال يشرب  22
 196 تفعيمة المتقارب القيوة

جاء السطر األوؿ غير متوافؽ مع الوزف فقد 
قاؿ الشاعر فيو: )صديقي الوي مات قبؿ 
عاميف مات(، فمو أنو قاؿ: )صديقي الوي 

 اـ الوزف.تقالسمات مف قبؿ عاميف مات(، 



ِٖٖ

 المتقارب بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 سؽالن

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

 248 تفعيمة المتقارب جوازات 23

استخدـ الشاعر في بعض األسطر تفعيمة 
المتدارؾ كقولو: )غير نمؾ العجوز التى 
تتصابى(، فجاءت كممة تتصابى عمي 

 ،وزف المتدارؾ
  374 تفعيمة المتقارب ال تطعنوىـ 24

 482 تفعيمة المتقارب سؤاؿ مشروع 25
 

رر االسـ ست مرات، ثالث باسـ تك
)سؤاؿ(، ومرة باسـ )السؤاؿ(، ومرة باسـ 

)وجع السؤاؿ(، ومرة باسـ )سؤاؿ 
 مشروع(.

نصؼ القصيدة األوؿ غير مطبوع في 
 .المجمد

  486 تفعيمة المتقارب الخروج عف القاعدة 26
  412 تفعيمة المتقارب إرىاصات 27

 

 الرجز بحر –المجمد األوؿ 

نوع  بحرال صيدةاسـ الق ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 في المجمد

 المالحظات

مجزوء  حي عمى الفالح 1
  98 عمودي الرجز

يوميات فدائي في  2
جاء السطر الثالث غير متوافؽ مع  18 تفعيمة الرجز قاعدة متقدمة

 تفعيمة الرجز.
  26 تفعيمة الرجز غدًا القتاؿ 3
  29 تفعيمة الرجز الرسالة األخيرة 4

5 
 تمروا قبؿ أف أقوؿ ال

 33 تفعيمة الرجز شيئاً 

لـ يمتـز الشاعر في ىوه القصيدة 
كما أنو لـ يمتـز بقفمة  بحربجوازات 

واحدة لألسطر الشعرية بؿ استخدـ 
أضربا متعددة وأضربا جديدة وىوا يتوافؽ 

مع ما أخبرنا بو أنو يكتب قصائده 
 .موزونة عمى الفطرة دوف مراجعة الوزف

  48 تفعيمة الرجز ألخيرالعائد ا 6
  58 تفعيمة الرجز معزوفة لما بعد الكالـ 7



ِٖٗ

 الرجز بحر –المجمد األوؿ 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  62 تفعيمة الرجز سيارة األمير 8

برقية عاجمة مف الولد  9
  158 تفعيمة الرجز الفمسطيني

 .بعض أسطر القصيدة لـ يستقـ وزنيا 151 تفعيمة الرجز دثتعميؽ عمى ما ح 10
  181 تفعيمة الرجز ديباحة 11

عمى ىامش قصيدتي  12
 الضائعة

  288 تفعيمة الرجز

13 
وردة الستراحة 

  221 تفعيمة الرجز الفارس

  242 تفعيمة الرجز ولمطقس حاؿ أخرى 14

برقية متأخرة مف الولد  15
 .لـ يستقـ المقطع األوؿ مف القصيدة 336 تفعيمة الرجز الفمسطيني لمقمة

  358 تفعيمة الرجز أـ المدائف 16
  193 تفعيمة الرجز يأس 17
  253 تفعيمة الرجز لو 18

 

 الرجز بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

اعطؼ عمى  1
  438 عمودي مجزوء الرجز الفقير

  434 عمودي مجزوء الرجز الشباب المسمـ 2
  436 عمودي مجزوء الرجز حقيبتي 3
  437 عمودي مجزوء الرجز ىيا إلى الصالة 4
  443 عمودي مجزوء الرجز إسالمنا 5
  447 عمودي مجزوء الرجز الفتاة المسممة 6
  448 عمودي مجزوء الرجز مسمموف 7
  4 تفعيمة الرجز الحمد هلل 8
  5 تفعيمة الرجز الخطيب 9



َِٗ

 الرجز بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحر اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  6 تفعيمة الرجز ييود 10
  21 تفعيمة الرجز حفنة مف البشر 11
 .القصيدة مكررة 51 تفعيمة الرجز جزيرة اإلسالـ 12
  74 تفعيمة الرجز رؤوس 13
 .القصيدة مكررة 84 تفعيمة الرجز رة اإلسالـجزي 14
  115 تفعيمة الرجز مدينة بال قمب 15

 

 الرمؿ بحر –المجمد األوؿ 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  85 عمودي الرمؿ يا نفس 1
  323 عمودي مجزوء الرمؿ الطبشور... جرح 2
  83 عمودي مجزوء الرمؿ يا إليي 3
  134 عمودي مجزوء الرمؿ ديباجو 4

الجواد والحوار  5
 الصعب

  16 تفعيمة الرمؿ

  43 تفعيمة الرمؿ رسالة مف القدس 6
  64 تفعيمة الرمؿ شامة 7

السطر األوؿ )اييا المجـر الواغؿ في لحـ  176 تفعيمة الرمؿ ربما 8
 الضحايا( لـ يتماشى مع وزف الرمؿ.

  219 تفعيمة الرمؿ حزفإنو موسـ ال 9
  259 تفعيمة الرمؿ الغرباء 10
  274 تفعيمة الرمؿ عمى ضفاؼ الحمـ 11

حينما ُتْزىُر  12
  281 تفعيمة الرمؿ الحرُوؼ

 378 تفعيمة الرمؿ األيدي األثيمة 13

السطر األوؿ مف المقطع األوؿ والثاني لـ 
يستقـ وزنييما، حيث استخدـ الشاعر في 

ة )أيتيا( التي لـ تتماشى مع بدايتيما كمم
 الوزف.



ُِٗ

 الرمؿ بحر –المجمد األوؿ 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

أييا الشعُب  14
  165 تفعيمة الرمؿ اُلمترَجـُ 

  172 تفعيمة الرمؿ اهلل أكبراهلل أكبر.. 15
 

 الرمؿ بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 في المجمد

 المالحظات

  438 عمودي مجزوء الرمؿ يا جنود اهلل 1
  64 تفعيمة الرمؿ الكممات 2
  75 تفعيمة الرمؿ اعتوار 3
  76 تفعيمة الرمؿ مساء األربعاء 4
  98 تفعيمة الرمؿ ماء البسممة 5
 .تكرر االسـ ثالث مرات 97 تفعيمة الرمؿ اعتراؼ 6
 .تكرر االسـ خمس مرات 99 تفعيمة الرمؿ أمنية 7

 

 

 

 

 

  



ِِٗ

 

 البحور الممزوجة المختمطة حسب األكثر وروداً ( 1،2جدوؿ )

 الخفيؼ بحر –المجمد األوؿ 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  71 عمودي الخفيؼ ُعشاؽ الفجر 1
  72 عمودي الخفيؼ يا َشاـ 2
  74 عمودي الخفيؼ واتقوا اهلل 3
  77 عمودي الخفيؼ َىْمسة 4
  78 عمودي الخفيؼ نفخة مف الُخمُود 5
  182 عمودي الخفيؼ وفمسطيف زعٌتر ورصاص 6
  184 عمودي الخفيؼ كابوؿ 7
  186 عمودي الخفيؼ حفنة القش 8
  188 عمودي الخفيؼ تساؤالت 9
  118 عمودي الخفيؼ أييا الشيخ 10
  116 عمودي الخفيؼ أكتبي لي 11
 .القصيدة مكررة 117 عمودي الخفيؼ الحمـ 12
  119 عمودي الخفيؼ دوحة اإلسالـ 13

 121 عمودي الخفيؼ عتاب 14
 

تكرر االسـ سبع مرات، ثالث مرات منيا 
باسـ )عتاب( ومرة باسـ )عتاب غزي(، 
ومرة باسـ )عتاب مريدي(، ومرة أخرى 

مرة أخيرة باسـ باسـ )عتاب آخر(، و 
 )بيف الماءيف عتاب(.

  125 عمودي الخفيؼ اعتوار 15
  127 عمودي الخفيؼ أيف... أيف!؟ 16
  129 عمودي الخفيؼ أبو األعمى المودودي 17

 138 عمودي الخفيؼ الشعر 18
 

تكرر اسـ القصيدة )سبع( مرات، مرتيف 
باسـ )الشعر(، ومرة باسـ الشعر صار 

رة باسـ )سنوات المحنة الكبرى(، وم
الشعر(، ومرة باسـ )محنة الشعر(، ومرة 
باسـ )زمف الشعر(، ومرة باسـ )إيضاح 

 شعري(.



ِّٗ

 الخفيؼ بحر –المجمد األوؿ 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  132 عمودي الخفيؼ الجياد الكبير 19
  142 عمودي الخفيؼ موطني 20
  144 عمودي الخفيؼ بالحجا 21
  148 عمودي الخفيؼ صرخة 22
  154 عمودي الخفيؼ شموخًا أيتيا المآوف 23
  178 عمودي الخفيؼ غربة 24
 .القصيدة مكررة 224 عمودي الخفيؼ الحمـ 25

عمى ىامش حواٍر  26
  286 عمودي الخفيؼ قديـ

27 
نحف إسالمنا عظيـ 

  296 عمودي الخفيؼ عظيـ

لى الشير اعتوار إ 28
  385 عمودي الخفيؼ المبارؾ

لست أرثيؾ يا أمير  29
  328 عمودي الخفيؼ القوافي

30 
عصرنا عصر قاتؿ 

  333 عمودي الخفيؼ وقتيؿ

  357 عمودي الخفيؼ آالء 31
  368 عمودي الخفيؼ أحواؿ 32
  481 عمودي الخفيؼ حكاية نسر 33

 

 الخفيؼ بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 في المجمد

 المالحظات

تعميؽ ىامشي عمى  1
  14 عمودي الخفيؼ ىامش

  16 عمودي الخفيؼ قنديؿ 2
  31 عمودي الخفيؼ قاؿ صديقي 3
  36 عمودي الخفيؼ ال... ال 4



ِْٗ

 الخفيؼ بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 مالحظاتال في المجمد

  38 عمودي الخفيؼ حجر... حجر 5
 .تكرر االسـ خمس مرات 45 عمودي الخفيؼ أمنية 6
  47 عمودي الخفيؼ لكؿ سؤاؿ جواب 7
  67 عمودي الخفيؼ عصرنا عصر منطؽ 8
  88 عمودي الخفيؼ الموبحة 9
  93 عمودي الخفيؼ ىمـو شاب متسكع 10
  94 عمودي الخفيؼ أبيات 11
  188 عمودي فيؼالخ قمع 12
  183 عمودي الخفيؼ ظبية الشاـ 13
  134 عمودي الخفيؼ شكراً  14
  139 عمودي الخفيؼ حيرة 15
  144 عمودي الخفيؼ السحاري 16
  156 عمودي الخفيؼ ما أوؿ الرصاص 17

قدري أنني أحمؽ  18
 وحدي

  187 عمودي الخفيؼ

19 
ىؿ يطيؽ المجاـ مير 

  237 عمودي الخفيؼ شموس؟

  245 عمودي الخفيؼ حينما ألتقيؾ 20
  267 عمودي الخفيؼ ومقصى غرامو التقميـ 21

ال تممني إوا طويت  22
  274 عمودي الخفيؼ جناحي

  284 عمودي الخفيؼ غزة ريحانة القمب 23
  321 عمودي الخفيؼ رحمة العمر 24
  365 عمودي الخفيؼ أوباما 25
  369 عمودي الخفيؼ سمخ 26
  387 عمودي الخفيؼ غفوة 27

 421 عمودي الخفيؼ موت سريري 28
 

تكرر االسـ ثالث مرات، مرتيف باسـ 
 )موت(، ومرة باسـ )موت سريري(.

  423 عمودي الخفيؼ أنت 29



ِٗٓ

 الخفيؼ بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  455 عمودي فيؼالخ أناشيد األبطاؿ 30
  457 عمودي الخفيؼ سعد بف أبي وقاص 31
  468 عمودي الخفيؼ صييب الرومي 32
  461 عمودي الخفيؼ زيد بف ثابت 33

 

 البسيط بحر – األوؿالمجمد 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 في المجمد

 المالحظات

  114 عمودي البسيط شكوى 1
  146 عمودي البسيط الءمعورة يا أبا الع 2
  158 عمودي البسيط الراية والجنود 3
  292 عمودي البسيط درعا 4
  294 عمودي البسيط إنيـ فتيةٌ  5
  318 عمودي البسيط يا أمتي 6
  315 عمودي البسيط ال تقتموا الورد 7
  325 عمودي البسيط الثريد 8
  331 عمودي البسيط يا دار يا دار 9
  342 عمودي البسيط يا قدس 10
  349 عمودي البسيط الحمد هلل 11
  354 عمودي البسيط أبيى 12
  356 عمودي البسيط أنا وأنت 13

نقوش إسالمية عمى  14
  359 عمودي البسيط الحجر الفمسطيني

وسافروا في جفاؼ  15
 األرض أنيارا

  361 عمودي البسيط

  363 عمودي البسيط األقربوف 16
  365 عمودي بسيطال بوحْ  17
  376 عمودي البسيط سيدة الدنيا 18



ِٗٔ

 البسيط بحر –المجمد األوؿ 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

 385 عمودي البسيط الشعر 19
 

تكرر اسـ القصيدة )سبع( مرات، مرتيف 
باسـ )الشعر(، ومرة باسـ الشعر صار 

باسـ )سنوات  المحنة الكبرى(، ومرة
الشعر(، ومرة باسـ )محنة الشعر(، ومرة 
باسـ )زمف الشعر(، ومرة باسـ )إيضاح 

 شعري(.
  391 عمودي البسيط عيد الطوائؼ 20

 

 البسيط بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

تبدلت بعدىا كؿ  1
 الموازيف

  29 عمودي البسيط

  33 عمودي البسيط ىوا ىو الرد 2
  49 عمودي البسيط أيتيا العاشقة 3
  55 عمودي البسيط مف نحف؟ مف نحف؟ 4
  57 عمودي البسيط شرؽ وغرب 5

نصؼ القصيدة األوؿ غير مطبوع في  59 عمودي البسيط أنا 6
 .المجمد

  78 عمودي البسيط يا أمتي 7
  117 عمودي البسيط أمي 8
  147 عمودي البسيط سير الفمسطينياأل 9

إلى مسجدي الحبيب  10
  154 عمودي البسيط "المسجد األقصى"

  159 عمودي البسيط طاغ عبيرؾ 11
  166 عمودي البسيط نوافو الشوؽ 12
  168 عمودي البسيط قالوا 13
  173 عمودي البسيط عولمة 14
  174 عمودي البسيط الدوالر 15



ِٕٗ

 البسيط بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

 .تكرر االسـ خمس مرات 176 عمودي البسيط أمنية 16

ما أطيب النيؿ  17
  181 عمودي البسيط مشروبَا ومغتسال!

دمعة عمى فقيديف  18
  188 عمودي البسيط أخي ووطني

  198 عمودي البسيط ابتياؿ 19
  281 عمودي البسيط قصيدة غير معنونة 20
  222 عمودي البسيط بوصمة البنفسج 21

كأف غزة ليست أخت  22
  252 عمودي البسيط قاىرة

 .تكرر االسـ ثالث مرات 258 عمودي البسيط اعتراؼ 23
 .تكرر االسـ ثالث مرات 293 عمودي البسيط اعتراؼ 24
  296 عمودي البسيط مخرز 25
  381 عمودي طالبسي سكف 26

اعتوار الجئ لولده  27
  332 عمودي البسيط صبيحة العيد

  334 عمودي البسيط عيد آخر 28
  357 عمودي البسيط إعانات 29
  371 عمودي البسيط طير 30
  372 عمودي البسيط مميمة 31
  376 عمودي البسيط نصيحة 32
  383 عمودي البسيط إلى حبيبتي مصر 33
  392 عمودي البسيط ميؿأطفاؿ الخ 34
  488 عمودي البسيط العشر األواخر 35
  418 عمودي البسيط حوار في القبر 36
  414 عمودي البسيط الشاـ 37
  416 عمودي البسيط غػػػػػزؿ 38
  418 عمودي البسيط دمعتاف 39
  264 عمودي البسيط غباُر الميالي 40



ِٖٗ

 

 الطويؿ بحر – األوؿالمجمد 

نوع  بحرال صيدةاسـ الق ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  383 عمودي الطويؿ حروؼ الشوؽ 1
  322 عمودي الطويؿ الشوؽ 2
  386 عمودي الطويؿ وادى محسر 3
  394 عمودي الطويؿ يقولوف 4

 

 الطويؿ بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 حظاتالمال في المجمد

 127 عمودي الطويؿ إضاءة 1
 

تكرر االسـ ثالث مرات، مرتيف باسـ 
 )إضاءة(، ومرة باسـ )إضاءة شعرية(.

  158 عمودي الطويؿ فديتؾ يا طب النفوس 2
  152 عمودي الطويؿ شمس العدالة 3

 عمودي الطويؿ زمف الشعر 4

تكرر اسـ القصيدة )سبع( مرات، مرتيف  171
باسـ الشعر صار باسـ )الشعر(، ومرة 

المحنة الكبرى(، ومرة باسـ )سنوات 
الشعر(، ومرة باسـ )محنة الشعر(، ومرة 
باسـ )زمف الشعر(، ومرة باسـ )إيضاح 

 شعري(.

وقفت عمى ساؽ  5
  185 عمودي الطويؿ أحدؽ فييـ

  217 عمودي الطويؿ مرايا الندى 6

 عمودي الطويؿ عتاب غزي 7

277 
 

الث مرات منيا تكرر االسـ سبع مرات، ث
باسـ )عتاب( ومرة باسـ )عتاب غزي(، 
ومرة باسـ )عتاب مريدي(، ومرة أخرى 
باسـ )عتاب آخر(، ومرة أخيرة باسـ 

 )بيف الماءيف عتاب(.
  385 عمودي الطويؿ غضبى 8
  388 عمودي الطويؿ وصيو 9



ِٗٗ

 الطويؿ بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

 رقـ الصفحة
 المالحظات في المجمد

  389 عمودي الطويؿ نسياف 10
  318 عمودي الطويؿ ورد 11
  312 عمودي الطويؿ نصيب 12
  314 عمودي الطويؿ تيميش 13
  326 عمودي الطويؿ حبيبي يا رسوؿ اهلل 14
  348 عمودي الطويؿ صالة 15
 .تكرر االسـ مرتيف 355 عمودي الطويؿ صاحب 16
  368 عمودي ؿالطوي نساء 17
  362 عمودي الطويؿ درعا 18
  381 عمودي الطويؿ أنثى 19

 386 عمودي الطويؿ موت 20
 

تكرر االسـ ثالث مرات، مرتيف باسـ 
 )موت(، ومرة باسـ )موت سريري(.

  387 عمودي الطويؿ صديؽ 21
 .تكرر االسـ مرتيف 424 عمودي الطويؿ صاحب 22

 عمودي الطويؿ محنة الشعر 23

241 
 

تكرر اسـ القصيدة )سبع( مرات، مرتيف 
باسـ )الشعر(، ومرة باسـ الشعر صار 
المحنة الكبرى(، ومرة باسـ )سنوات 

الشعر(، ومرة باسـ )محنة الشعر(، ومرة 
باسـ )زمف الشعر(، ومرة باسـ )إيضاح 

 شعري(.
 

 السريع بحر –المجمد الثاني 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  24 عمودي السريع إلى متى؟ 1
 

 المجتث بحر – األوؿالمجمد 

نوع  بحرال اسـ القصيدة ـ
 النسؽ

رقـ الصفحة 
 المالحظات في المجمد

  81 عمودي المجتث عتاب 1



ََّ

 قصائد نثرية( ال1،3جدوؿ ) 

 قصائد نثرية – األوؿالمجمد 

رقـ الصفحة  اسـ القصيدة ـ
 مالحظاتال في المجمد

  286 المقصمة 1
 

 قصائد نثرية –المجمد الثاني 

رقـ الصفحة  اسـ القصيدة ـ
 في المجمد

 المالحظات

  186 ارفعوا ُقبعاتكـ لمف يصؿ أوالً  1
  256 قطرة ُحب... تكفي 2

 

 

 

 

  



َُّ

 مؤسسة إحياء التراث وتنمية إلابداع

حكىن زائدة في حماية جصعى مؤشصة إحياء التراث وثىمية إلابداع مىر ثأشيصها ل

 مً زوافد 
ً
ثساثىا ألادبي الفلصطيني، وحفظ هصىصه وثازيخه مً الضياع، وزافدا

الحسكة ألادبية واملصسحية والدزامية في فلصطين، وحاضىة لإلبداع واملبدغين،  

ل املؤشصة مً خالل إهحاجها هىاة جغيير ومسكز إبداع، لحكىن ِقبلة ألادباء 
ّ
وشخشك

 زاميين والباحثين.واملصسحيين والد

وتهدف مؤشصة إحياء التراث وثىميةإلابداع إلى جػزيز الىعي ألادبي والدزامي 

وثىمية الروق الفني وزوح البحث الػلمي وممازشاثه لدي مجحمػىا الفلصطيني، وإلى 

صياغة البيية املػلىماثية والىظامية مً خالل حفظ الىصىص ألادبية واملصسحية 

ة جػسضها للضياع، وزغاية ألابحاث والدزاشات املهحمة بالدزاما التراثية ووشسها، خشي

الفلصطييية، والصعي لحكسيض الدزاشة الػلمية املخحصة بصىىف ألادب املحػددة في 

 
ً
 وخازجيا

ً
مؤشصاثىا الحػليمية للبحث الػلمي، إضافة إلى ثطىيس قىىات الشساكة محليا

 للمصاهمة في ذلك املشسوع الىطني الكبير.

 

 

 

 


